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~j~ВЕРШИВШИ ПЕРШИй РІІ< 

Дорогі чиТ,ачі! 

З цього числа nочавши, будемо вмавати "НОВІ ДНІ1' 

щомісяця - одномісячними чttслами. ваша воля мати 

журнал і Ваща дотеперішня nідтри.мка його уможливИJІи 
нам вихід з ІфЙтичнdго стану і зважитись на цей дальший 
крок у наши~ :зуси.лhmе - зробити ·місячник місячником, 
як це було ~.;,Жип~ св~ п. ~· І<. ВОЛИНЯІ<А. 
Обіцяємо ~~!'пос.dаблЮвати·,.с'воїх JзУ.сцль нада.lі і всто

яти на досягнутому. Віримо, що Ви не \підведете нас, а 
ми Вас. . _ _.".,.. 1 

Наше баж~"' - воно ж, ми тщо' п~вні, і Ваше: не 
тільки втрим ти! журнал як міс~чн~к; -11 й робити його 
все кращим ащим. А це можливе за двох основних 

умов: а) коли від кожного читача будемо мати посильну, 

але щедру_ фін~нсову підтримку; б) коли ввесь гурт на

ших добряЧих · співробітнинів ще регулярніше постача
тиме нам добірний матеріял з у~і~~ ділянок і на актуаль· 
ні теми. · 
Ми й надалі не вимагаемо ПJІатні за свою працю в ре

д.аІщії, але вважали і вважаємо, що наші висококваліфі

ковані автори статтей повинні мати бодай мінімальну ви
нагороду, а особJtиво наші дорогі і дуже заслужені ав

тори - пенсіонери. Досі ми нікому з а~;~торів ні цента 

не платили, не мавши на це змоги. Щоб ми ту змогу 

l'tfa.JJИ і щоб наші автори також мали ще більше змоги 
і надхнення для нас ·писати, нехай знайдуться з-поміж 
нас хоч невеликі меценати - і все буде так, як мае бутн. 
Покійний П. І<. Воли,няк мріяв довго про можливеіть ви
плачувати авторам гонорар, але так І не дочекався тоrо. 

З нагоди роковини його смерти -- даАмо слово зробити 
все, щоб та його мрія здійснилася! Це, зрештою, не так 
і трудно зробити багатьом із наших читачів • 

Вічна пам'ять славному вида-вцеві і редакторові П. К. 

ВОЛИНЯІ<ОВІ і нехай живуть його і наші "НОВІ ДНІ" 
- найкращий пам'ятник їх творцеві! 

РЕДАКЦІЯ 

lJniversal Slnvic Printers - 2209 Caniff Hamtrarnck, lVIichigan 48212. Tel.: 365-9130 



З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ 

І Н().'В ИМ 1 9 7 1 РОКОМ 

. ;вІтаЄмо -і nоздчровляємо всіх наших читачів 
f читачо~·, сnіtJробітнинів і співробітниць, друзів 
і nрихилькиt<ів, де б вони теnер не були на 

Землі. З Божим благословенням і nри до ор ій .. 
волі всіх вас ми дожили з "НОВИМИ ДНЯМИ" 
до цих великих християнсьних свят і з надІєю 

на краще nочинаємо НОВИй РІК. 

Від щирог-е · серця всім вам бажаємо я~а~ай

нраu.t.е провести с·вята і мати~ в настуnному році 
яuо·айбі;ЇьШе' усnіхів. 

РЕДАКЦІЯ й АДМІНІСТРАІ11Я 

Із стаАнь одвІЧІВІІХ виJІітають конІ, 

КрИJІаті Коні, RK КОJІИСЬ Пеr•с о •• 

Куди петять вони? - Знае Бетrовен: 

Жене скриm<и., в безодню rонmь бас. 

У сі струмки збlrаються, як зrраі, 

СплІтаютьсн, резхо.-нться в тонах ••• 
Я в морі мелодіАнім засиnаю 

В Бетrовенсь~их не8ид181'ИХ "Іфаях. 

-Х-

НескінІІеНА· симфонія ••• Роsдерта. 
Хоч юннА Шуберт - як ·Беn"евен в ·кІА. 

'Ane не міr він все жmтн до смерти 
Завершення свое мцати ій. 

Меподії збнваnися з дороrи, 

Що б.лиснупа А~~У в .. фаипЬІUІА JІ.е~ь .... 
Маестро rорJІ.ИА музики А -пісень, 

М. І. Мандркка 

'З ЦИКЛУ ,,муЗИЧНІ НОЧІ~ 

-V-1.11-

Лишень зАР(миув, t вже 11 у фОСТ~ •••• 
3 усіх усюд neтR'tlt, JІ.DеН111'ь ·стру•• · 
Струмки мелодій 8 -.родіІне :море. · 
Летить, дзвенять з небесюІх с:~ .sіркн. 

ЗемJІА зrубилася • • • Я у erep1. 
Лечу поміж зірок, жНІІІХ комеУ, 

Що десь ПJІнвуть в небес розкриrі двері 

Jlla спtв снрипои, на космесу :6еJІК~. 

~ ~· І\;_ -. 

tl001 Дtn, гру день,, 1~7q 

Не міг здобуть _над серцем перемеrи. 

Зд,ІАмалнсь бурею мінорні rDR 
І водопадом падали щораз, 

А, вDІВши, заливаписн с.-ьозами 
Від жато, розчаровань і обра3. . ; 

Творець наа.хненннА опер і симфОІІІМ, 

ГармонІй tеиій, JtІJІс·ик без .І(оrан, 
Не мІr 3аkінчІІтн пнІІІе '0-JOto'i. 
Що 3 серця виpiJU8tR, іМС ·В)rmclilt. 

Бо ні в журбІ, нІ а творчому екстuІ. 
До смерти ранньоі з&~уть Не МІr 
Він дівчини, яку JІІОбив, та ВЗАТЬ не змІr -

Красуню Кароnіну .ЕстерrазІ. 

Та все живою восиреtн знов 

йоrо симфонія 1 ·в · нlft ·Aoro любов. 

19. Ylll. 70. 



-ХІ-
Шехе~~ща._ 

Тисячу ночеА, тисячу разІв 

Я переслухав за одну пІвночі. 

У сні-дрімоті, як заплющив очі, 

Ходив в покоях у царя-царів, 

Де тінями блукали пімста А зрада, 

І слухав пісню слів Шехерезади. 

Не~ов дзвіночків срібних тихий сnів 

Слова її з солодких уст дзвеніли; 

Немов наnій чарованих плодів, 

Вони n'яни..пи І самі n'яніли ••• 

І шах від них n'янів 

І 38бував на час свій гнів. 

А день за днем, за ніччю ніч минали, 

То ж в серці в неї все був неспокій: 

fi сло~а. як_ море; хвИJІювалис~ ....;..,.... 
То радістю дзвеніли, то благали ••• 
То тихий сум, то ніжний буревій. 

Нарешті - тисяча іще одна 

Ночей, наnовнених казками, 

Як ті в ФердусІ у Аого "Шах-Наме", 

І перемогу здобула вона: 

Угас, забувся гнів 

царя царІв. 

Перемогли - краса І мудрість, І .ІІЮбов, 

І в музиці хвилюючій, плакучІА 

Увіковічина їх на всі літа будучІ 

НадхненниА Римський-Корсаков. 

-ХІІ-

Чайковського скриnки ••• 
А в сні - перед очнма 

Вакула тягне чорта Із торбини. 

За. роги взявши 

уdвшися на спину, 

Наказуе летіти в Петербурr ••• 
І вже в цариці, ніби все там був. 

Туди nрийшли й вусаті заnорожцІ ••• 
Вакула вже при них (бо чорт у торбІ спиrь), 

Нібито всі разом nрийшли у гості ••• 
Вакула ж хоче про одне просить: 

Про черевички ДJJЯ Оксани ••• 
(Як чорт nоможе, то А дістане.) ~-;:·1.; 
Скрипки співають, аж цариця млІе ••• 
Вакула у монарших ніг ••• 
Надійсь! Надійсь! Цариця зрозумІе, -
На те і чорт, аби поміг. 

І диво! Як той віск розм'якла Катерина ••• 
Вакула всіх щасливший на землІ, 

Бо вже він знову на чортячій спинІ, 

І вже в своему рідному селі. 

Привіз Оксані від царицІ КаІЩІ: 

Гуде весілля у ДиканьцІ, 

Аж чути до цариці, 

Бо сам Чайковський виrрае на скриnці. 

У музику, до того ще не знану, 

Уткав Чайковський чорта, коваJІJІ А Оксану, 

Яких ніколи б в світі не бу ло, 

Якби не Гог'ля чарівне перо. 

БU1Ь 

ВІТ АЛІFІ КОРОТИЧ 
Вмирають мудреці з держави слів -
Святі, що сущі над патериками, 

І<о~латоброві, з чесними руками -
Та, вмерши. ні один не nомалів. 
Померши, ні один не відійшов, 

Лиш смертю із майбутнім nривітався, 

Та облетіла раmом суета вся, 

Неначе порох, з їхніх підошов. 

Над теплим хитроплетином доріг 

Самотній місяць ко'tнrься Іржаво 

Вкраїнської словесности держава 

Поволі тратить славних кошових. 

Ми nроводжаем їх в далеку путь, 

йз.емо за ними - строфами та снами, 

Говорим, що живуть вони між нами, 

І знаем, що вони вже не живуть. 

Що не вони - поезія жива... 

Гірке знаття те в душі собі врІжемr 
Бо виннІ nеред нИми кожним вІршем, 
Де брязкотять зфальшованІ слоВL 

Бо винні перед ними кожним словом, 

Яне жи·ве в душі на ланцюгу, 
KOJlИ. нрізь ,пам'ять, наче крізь югу, 

Ми у; зачассі лики Ї)Щі ловим. 
До болю звично все: 

Одні в землі, 

А на землі все той- стонутний- будень. 

Нехай нам і за себе гірко буде, 
Коли· вмирають нашІ вчиrелі! 
Нас биrва ІШИЧе. 

В звогнені рокq 

Рушаемо в звоРу~ливім еднаннІ, 
А їм вузькі окопи персональнІ 

На Байковім викоnуЮть дядьки·-· 
Вони вже в снах незморних та незм·ІрІrих. 
Вклонившись . вчителям Із днів нових, 

Подумаймо, як берегти живих, 

Коли ми nроеоджаемо померлих. 

Коли ми у nрнйдешнІсть nроростаем 
Із їхніх днів, що повнять нас ущерть. 

д мудреЦІ аJд.ІІас ідуть не в смерть, · 
А в то А народ, що да*t. ноJІИСь жнrтя ім. 

ДЕНЬ 

Невже існуе світ без катастроф? 

Де все риrмічно плинне, 

До деталІв, 

Де вірші7 з сонних роздумів nосталі, 
Не чавляться у божеві.лJd строф. 

Де люблять легно тан, як воду n'ють, 

Де звично убивають - мов ці.лують, 

Де пензликами штивними, матоють 
Речей скороминущих тлінну суть. 

Де навіть сонце ходкrь по nрямій ••• 
Де люд живе, не навчений сивіти?! 
Як гарне, що не знаю того овhу, 

Гладенького й холодного, мов змІА! 

Жипя, що постае із веремІА, 

Мов дерево, стоплоде І стовІте. 
Як JІ.ІІід, 
Трнвогу ронить в споній мі.А. "Вітчизна", ч. 9, 1970. 

НОЩ ДНІ, гру день, 1970 
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. І ; , , . ~ 
j * 29.,.?_'1~ f9P7 - t 29. ХІІ. 1969 

Вадим СВАРОГ 

Т AKJ1 м:: .Я ЙОГО ПАМ'ЯТАЮ 
з Петро~ Чеч~то~-: ,f1j поз.~ай~мИІ;~·::Jі jв Києві, в 

-грwдцЯ11их роках. . 
Міцний, стащ-ІИJЙ парубо·к козаць.кої i:Tarrypи. 

Зелена че:vrеркз й .-:ива :, смушкова ша~пка роби
ли його прик.11етн6Ю •Постаттю. Уж·е= саМ'Им сво

їм зовнішнім виглядом: він ніб_Іі сmерджувзв 
НеЗНИІЦе.ННkТЬ У;{раЇНС~'К?Ї mo.liИ:1f1. tffбlfl ·КаЗав: 
ось я -- україн~ць_ ,і дJі114 n~ИІШаюсь! 
Навіть серед росі~-: він 'говормв принципово 

українською мовою Кожен й01го В'Ислів на гро
·мадсь.кі теми сві~ив про викристалі:зовану на
ціональну свідомість та .про гли,боко продума
ну й ІПрочуту оисте.\fу поглядів, центром я~ких 
1була любо'в до народу, до його ІКультури, йо.rо 
мови,. 

Своїм безкорисливим і безІКо:мпромісо,вим 
ідеалізмом, своєю яскра•вою українськістю, що 
світила в ньому ріапrим і ОПО'Кійним 'ПОЛУІМ'ям, 
він імпоНІував усім, хто з ним говориІВ, хто йо
го знав. Монолітну ціліснk"Гь його характеру 
можна було тілЬІки подиВJІ'ЯТи й шанувати. І 
шанували його за це не лише ·приятелі - ук

раїнці, а й росіяни та і.н.ші, часто настроєні во
роже до українсЬJ<оі ідеі. 

... Він ·побщ\Вся з ді·вчиною, я•ку її знайомі 

НОВІ ДНІ, грудень, 1970 

\ ~· ' . . 

•Поетично нареІ<ли "Мавкою", зробиІВ перерву 
в своєму навчанні й поїхав на Кубань - укра

їнізувати школи для· н~щадків запорозьких ІКО

заків. 

Через який\.'Ь час вернувся обурений і роз

чарований: українізацію на Кубані п~рwпи.ни.ли 

і всіх ~,українізаторів" нечемно випросили геть. 

Поті':м довгий час я з ним не зуС1'1річався, аJІе 
чvв, що його '3аарештовано - надто вже явно 

й безстрашно являв він усім свою украіНІСЬІкісrь. 
~1 роки воєнної завірюхи, на страдних доро

гах скитальщини, була в мене ще одна з ним 

зустріч "навбігу•• - ледве ВСТИІГЛ!И обмінятися 

кілЬJко·.ма словами. 

І вже тут, коли я .послав у торантські "Нові 
дні" свс1ю першу статтю, він нсшшсав мені: "А 
чи не забули ви отакого собі Чечета, якого ІJ<О

JІИСЬ знали в КиjЄві?" 
Так поча.1ося :моє співробітництво ,в "Нових 

днях". Проте за ввесь ча.с нашого ЖИ"ГГЯ в Но
ВО}ІУ світі мені так і не :вдаJЮся з НИІМ по:бачи
тися. 

У своїх лис гах до мене він стоїть та•кий же 
СЮІИЙ, ПO-IOIOlЦl>KO\fY ЗаПМЬНИЙ рІО'МаІПИ1К З 

чІ~\1Зо~lою доJою сентиментально-ст~1, непохит-
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нш~ у сЕоЇх пог.1ядах і ~прямодушний до різко
сти, глибоко віддаю-Ій українсЬJкій мрії, закJLО

лотаний до.'Іею України, непримиренний до ІІ<О

,::нуністичних окупантів його Бать·ківщини, го

тоrшй на жертви і безжальний до себе рЗ!ди 

сnоєї л·юбош1, захоплений і гордий із своєї ро
боти, нд;яч-ний своїм друзЯІl\·І, сповнений непо

хитної віри в органічну хорошість української 
. 1юдинЕ. І кплн він картаІВ своїх опонентів, чи 
·кого,сь там іще. то не стільки за їхні наско,ки на 

нього, скі.rrьки за те, що на ·манівцях особистих 

rнпрок і амбіцій вони марнують :евої сили, за

z,tісп, тоrо щоб ужити їх на .конструктивну 
пращю. 

Звачайно, це не значить, що Петро Во.лИІНяк 

Зё.ВЖ,l.И •ман рацію. Я нерідко з ним не ·лого

джун~тв-ся, полемізуван з .ни::м, нама;гався .подо

л?.ти Я1кусь J':'ю·го поми.лкову думку. Але не часто 

вдат·.лdся мені надщербити бр.илясту уt~~ертість 
йо.го занадто мОІНОліrгної вда;чі. Лишалося тіль

Ю1 [)ОЗВеСТИ рукаМИ. 

Зrеll'тою, всі 1.!\fИ .в чомусь ~помиляємось, ні
хтп з нас не має патента на .пості'ЙІІУ 'ІІ!раІВоту. 
д а патріотизмі Волиняка я не мав ніяких сум
нівів. УІо·го журнаtЛ був його найкра·щим ад

накатом . 
Завзятим молодим •І<озакоІМ у .ладній чемерці 

й сивій шапці - таки1м я бачив його в Киє·ві
з?..лишиться в моїй па'М'Яїі Петро Чечет, ЯІКІИ!Й 

З МОЛОДИ1Х рОКЇІв На ,все ЖИТГЯ 'П•риСВЯТИВ Себе 

своїй мрії і дочасно з•горів, до •кіІЩя в~ІВШИ 
всю свою енерrію улюбденій опрЗІВі. 
Не -багато в нас та·ких од.ерЖИ'МИ'Х, таких за

ч~рованИjХ украінсЬІкою -мр1єю людей, здатних 

бrзкорисливо віддати їй своє житгя, кoJm 
rтi:rJ,J{И "розу:мніІШИ!Х" дбають насаІМ!Леред ІІІ'ро 

сс6е ... 

ВІН ПАЛНО 11 ЛЮБИВ 
Петро Волиняк належаІВ до того виняткового 

nокоління, чиї роки форІМУвання овідомости 
припали ·Саме на час роз·квіту НЕП-у. 

Небагато було тих роЧІків, усьо,го від 1925 до 
1929. А.rт.е ьув то ~ви.ня'ГКово щасливий час для 
:КОЖНОЇ ІМОЛОДОЇ украЇНСЬІКОЇ ЛЮДИНИ, ЩО, ЗЗtКіН
ЧИВШИ ~середню школу, саме всrупала в житТя. 

Це були ті молоді люди, які в роки Цеm
ральноі Рщз_ц і започажованої нею боротьби · 
за самостійну Укра1·ну ще ходили попід столом. 
Бувши дітьми селян чи містечкових ро6ітни
'Ків, вони не дуж·е зазнали нестат.ків, голоду
вань і злиднів переднеmіrвсЬІКих ро.ків т. зв. во
єнно,го кс,мунізму, 1цо жорстоко мучили насе
лення велИJких ·міст. 

Ци·м молодим людям у;кра1нізація здавалася 
?одаронаною від комуністичної партії. Партія 
І КОМСО'МОЛ 'ГОВОрИЛИ ДО HWX украЇНІСЬ•КОЮ МО· 
вою тоді. Або нама,галися го·воtрити. Навколо 
~их ·Відбув2.!1Ися чудесні перетворбння, уІ<!ра
ІН'СЬІКИЙ народ здобував о.дну за одною свої 
безкровні епохальні пер·емоги. 

~'країаізація ш·коли, юке була опонтанно, без 
вrручшшя влади, доконани'М фактоІМ. Росій

сь.кі ви-віски в Києві, пеораVІа.льовані з наказу 
;комеща;нта міста за Центральної Ради, лол

ковниrка Коновальця, на у~q>аїнсЬІкі протягом 
одного тижня, хоч і бували чак:ами ·курйозні, 
і хоч вИІклика .. 1и спершу глузування й лють ки.
ївсского зросійщеного міщанства та місцевих 
більшовиків, a.:re дове.ти, що У'країнсь·ка мова 
ГО~l.ІПЬСЯ ..1ЛЯ ГJНДЛЮ. 

За Києво::\·І Уtусили й інші міста України на-
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Ібуваї'и, хоч-не-хоч, УJКранїсь.кого ВИ1ГЛ·цду, і на 
. знавців украіпської мови, ВИіНИіК чИІМали'Й по
,пит. ЦИми знавцями були на~ші молоді JШОДИ, 
5ІІІ<Ї ЩОЙНО П01ВИХОДИ.1ІИ З середніх ШІКі.Л. 
Цеатрадьни:й орган ·компартії У1країни, газе

та "Коммунист~~, теж одНОІГО дня мусив пере

творитися в "Комуніста". 

;у німому ще тоді кіні замість російських тит

рів ( напи.сів) з'явн.1ися перші у.краінські. 
U Le тільки о·пера стояла в у:краЇНСЬІКО'МУ місті 

твердинею російськости. У нашвИІДкуруч зім
провІЗованій ти•мчасовій .столиці Хаqжові мі
щанl:ТВQ Від:МОВ.1ІЯ."ІОСЯ ВЇірИТИ, ЩО "АЇда" ЧJИ 
,,То:·ка" можуть бути проспівані "етім rрубим 
укрзінс.кі:м язиІко.м". А про "Піковую дамук, !Про 
,,Gвrенія Онсrіна" не було чого й ІГОІВори'ГИ, то 
ж бо була недоторкано свята мова Пушкіна. 

Та ось одного вечора залунала з кону хар

ківської опери на Ри;марсь·кій вулиці, медовим 
тенором Мико.1fи Середи; зі Стариос Санжарів 
·пrослі:вана, со.11одка арія ЛенсЬІКого, . творцем 
нкої був Петро Чайкоась:кий, - ~,0 ~~ ви, де, 
розвіялися мрії ... "--в перекладі Максима Ридь
сь•кого з Пуш•кінового ,,Куда, .куда ви уда.лі
лісь ... " і ту оперу рад.іо tрознесло по всій Укра
їні і ·лоза її. межі. 

Цю пер•шу оперу українською мовою у&ра

їнщі всієї України (бо й за .лідпо..льський Збруч 
заліт3 .. 1И хвилі харкі•вського радіо) відчуJJІИ, як 
овою осо6лиІВУ ·пере.могу. І нехай собі казять
сп з .1юті оті зросійщені хар,ківські міщани, іх
ній час минув. 

НОВІ ДНІ, грудень, 1970 



Пресконференція Онтарійського уряду для редакторів етнічної преси в Роял Иорк 

готелі, Торонто, що відбулася 3·го грудня 1С69 р. - за три тижні до смерти 

П. К. Волиняка. 3 правого бш<у на.1іво: П. І<. Во.тшняи, Віра Паслюк, Діна Кравченко, 

міністер цивільного бу.іJ.інництва Сімпнстт, редактори інших газет (етн.). 

Так ї.м здава.:юся, мо.7ІОJ!ІИМ українсІ>ким сту

дентам у ХаJркові. 

ЛJJ.e й. у Києві справи тоді .стояли незгірше. 

Одного дня прибув із Москви до київсько
го Інституту Чужоземних мов якиtіkь там со-бі 
туз із Наркомату Освіти. На mрийомі висо·кого 

['ОСтя директор ·київського ІнституІ·у, ;комунkт 

Сі1як, наказав тут же переtКЛ.асти промову цього 

туза до студентів, і цей переклад негайно зро

би-в усно й :виголосив українською мовою до 
С'Р)"ДJенrrства не хто іншиjЙ, а саме ком-сомолець

студент Петро Чечет, ма·йбутній редактор "Ho
mrx днів" у І{ана:ді, Петро ВолИІНяк. 
Кми здивований і ВКJрай об}'lренwй вельможа 

із· Москви зажада1в ~пояснень, товариш Сіяк по

ІЩ)'ОХав товариша Чечета переІкласти це дома

rа'НН!Я на українську 1мову, вислухав ·переклад 

і, не ~:моtрrнувШІИ' й оком, тут же дав тому мо

ск:ОВСЬІКОМJ .~льможі через свого 'Перекладача, 
студента· Че~~та, вель.ми ІГЇІZJjну відпові~дь: 

- Бо тут не Росі·я - 1УГ УІКраїна. Це не 
справа наІШ0!ГО розуміння ЧіИ\ нерозуміння ро

сійСЬІКоЇ 'мови, а оправа · де;ржаооо['о престижу 
Мкр-аіни. 

І юч Я'К той 6ундючний москаль казився, але 

муС'ИВ да.rі ·ЗІВ'ертатися до сrуде.нтіІВ і до всі·х 

прясутніх через nереклщдаrча. 

Ва!рто, між іНШИІМ, зазнаrчиrг.и, що директор 

тоrо ЇІНІС'ГИтуту був ро~дом з ГалНІЧНІНи (власне з 
ЛемкіВщини), а сrудент-\Переклащаrч із Волині. 
Оеь у такН'r атмосфері уrкраїнсЬІКих безкров

НІИХ •П-еtр'еtМО'Г і ВИСОtКОЇ )'%р3ЇНСЬІКОЇ націоналЬ
НОЇ rідносm фоtр.МІуВалае·я аві:до·мість Волиня1ка 
й іюrнtх українських людей ЙО["О покоління. 

НОВІ- ДНІ, грудень, 1970 

Небагато з них вижи~1о, перетривавши ста

.;tінІСьІ<у 1каторгу. Лічені на JІальцях обо·х рук 
uдJп-Іиці малн щасливу нагоду за Другої світо

вої війни вийти на е·міrрацію. 

Серед цих наших сучасни1ків постать редак

тор·а ВолІИннка була чи не найкольо.ритнішою. 

Зі смертю йо-го наша еміrрація Ч:ИІМа.ло 3Ма
ліла. Уже не буде сміЛИІВОЇ людини, редактора 

Во.11иня.к2, який не боявся у заса,цничих спра
вах казати немилу правду. 

Як і всі ВИДG.ТНі люди, во~1ИІНЯІК був .JІЮДИНОЮ 
с~rперечливою. За ЙОІГО смілиІВість йо·го часом 

не любили. 

Дехто закидав йо:vІ'У, що він, мовляв, .не лю

бив галичан. Але цікаво, що все)'!Країнці серед 

га.тrичан не робили йо·му таких закищі·в. Бож і 

Волиник не був тіль.ки волиняком. Він був все

українець. Він боровся за вс·е}'lкраїнсьІку літера
турну мову. Він ·борОІВСя за всеуtІ<раїнську лю

дину. А це було дуже тяжко в амери'канські'Й 

Га.пичині, якою є у~раїнська Канада і США. 

Адже й дони:ні жодне періодичне )"КІРаЇнськє 

вщд.ання там, газета чи журнаоJІ, не зробило nо

важної спро:би дбати npo чистоту україосьrкої 
~fОВИ. 

Rоаиня,кові доводилося з циІМ боро'ГИІСЯ в 

своє~·!У журна.'Іі, а зброєю й01го були, немину

че, К'ПИі:ІІИ, найгостріша зброя журнаиіста. Іfuи
н:н створювали йому ворогі·в. 

Та всеуюраїнці серед галичак це розуміли. 
Вони •пере,щп.JІачува.JІи його журнал. Бо вони ба
чили, що понад усе Волиня1к любив .У·країну, 

.паJИ<о любив. Сергій ДОМАЗАР 

("Вільна Думка", ч. 5,, 1. 2. 1970, Австралія) 
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ЮВІЛЕИНІ ДАТИ 

БЕТГОВЕН У ДВОСОТІ РОКОВИНИ 

ЛЮДВІr' БЕТГОВЕН 

:;: 16. ХІІ. 1770 - ·;· 26. 11. 1827 
З шосто,го покоді·ння ,від народженнн вели. 

'Кого ком,позитора сьо,го:дні мі.1ьйони готові 

скл,онити коаіно перед його ~генієм, як колись 

на вершині 'СВОЄЇ СдЗ'ВИ він сам ІГОТОВИІЙ був 
віддати 'Шану ГендедеІВі. Музака Бетгооена 

здооула світ - виІконувана всюди - прихо. 

дила крізь світові завірюхи, за1гартована, бо 
u-rарод;илася ,під ча.с о.цнієї з них, до·би Напо

.1!·еона. В.ипра:вда.1а віру її творця, rцо "є вищим 
об'явленням, ніж усяка .мудрість і філософія". 
її прийняла ~вспка політИjЧна концепція, бо во

ІНа вища кожної з НІИХ. П прийняла кожна куль-

Віталій КОРОТИЧ 

БЕТГОВЕН 

МузИІіа. Сцена. Серце холоне. 

Я наче зараз бачу-

Нігті .ІJамаючн об долоні, 

Люди дорослі ПJІачуть. 

Му3иці тій не малят колисати -
Землю вона трясе. 

Вірші TaJ(i б колись напжати. 

І все. 
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••• Співають про волю, про любов, 

Хвалив т~ворця у своїх творах 

Та рад.kть прославляв, 

Якої сила мільйони обійма, 

Підносить понад сильних світа 

До зір ••• 
Ф. Гілде.р 

турна НаЦІЯ не ТОМу, ЩО ТІБОрена ІКОСМОПОЛі

ТО·М, а тому, що заторкує теми аІКтуальні дЛІЯ 

1кожного по.коління, хоrча її аІВтор був відданий 
тіаьки нації, що його породила, а ненаJВиІд.ЇІВ 

загар,бників. Він, словами Шумана, музrикою 

відвойо.вував від ·ворога те, ·що той забрав від 

іfо·го народу, нівелюючи п01пере~ nopaзw,. 

Геній Бетговена ІВ досЯ!Гненнні найвищого ви
разу есте1'ики, динамізму ду:МІКИ, в за·кріпленні 

вічних законів мистецтва, сІПолучив у со1бі в·сі 

традиції ми.гrу.1ого: ЙОІГО Старий Заповіт- Ба

х2, від.енсь.киtх Ко~"ТЯСИІків - Гайдна й Моцарта, 

та всіх кращих композиторів НЇ'М'еІЧЧ!ИНИ, Італії 
та Франції. "Від молодості я старався заrли.б.Иr 

тися в духовість найкращих і найрозумніших 

будь-нкої е1похи. Сором артистові, що не вва

жає своїм обов'язІКОІМ ocЯJnнym ~оча б стільки" 

- говорИІть він до нас. Це й дало йосо твор

чості живучасти та диІНа:міз~му промовляти ін

тснсиІВніше, ІНіж тисячі іншиtх, що лиш•е сrре:мі

ди до особистої слави, ·бо тільки глиІбо:ке вяут

рішнє переконання ·в :моральну ідею може на

дгсти; 11ворові такої слави. "Н~шляхетН!ИІМ меtНе 
не знайдете: від дитИІНи я навчився любити ч~ес-

НС>Еа LUi~ грудень, 1970 



.ноту та все, що ~гарне й добре•а-, - .каже ми

стець. МистецТ'во, по його nер,еконаtнні, пооон

J-ю ушлях·е-гнювати людство - це його найви

ще зЗІВдання. А ТО'МУ мис'fіець !ПОІВІИ'Нен нкнай
уважніше підготови;тися до виІПовнення своєї 
nрофеоії. Ця підготова вИІмагає батато посвя

-nи, пильности, витривалости, самокрити,ки, з 

НС:ВП'ИІННИІМ с-гремлінням до 'Кр3.1ЩОГО, ДО ДОС·КО

НаЛQІГО. Вже на вершиtні сво·єї с.JІави він усе ще 
В'ИІВ'ЧЗ!В mори давніших композиторів. Навіть 
д."!я відпруження н;;> :міг чи'Тати романтичної 6е

ле'ГрИС11И:КИ, а лише улюблених к.пясИ\Ків. 

Усе, ~що Бетгове-:-~ переживає та лередає му

зикою, 'мусить бути глиtбоке. його трагі'ЗМ ся
гае Прометея, Коріоляна, Еr·монта, його рас'}!ість 
тіль.К'и тоді закріплена, :коли народжується по 

тисячі tбо.'Іі,в. 1/Іого героїзм :народИІвся ·перш 

'Усього з особистого нещастя: я1к утратиІВ ·Слух, 

на 34-му році життя, пережив велиІJ('у осоtбисту 

кризу; але переміг зне-JВіру, 'по·киІНув дУМ'КУ 'IliPO 
самогубство та вирішив лобороти долю: "Я 
схоплю її за горлянку, а приІГнути себе не да,м". 
його і.д.е'я свободи сполучується з 1пра.вдивиІМ 

порядкоtм та глибо;кою tві!lІ!повідальнkтю. йо.го 
релігійні почуття 'Підносяться ПОІнад рів-ень бу
денної ·по-божности; хоч він не де іст чи ·панте
і,ст - нк,им деякі намагаjJІІИІСЯ йоіго 'бачити, то 

віра його, породжена страхоІМ пер·ед · ОИ:лою, 
що вдержує •порядок 'світу та керує ІНИІМ, ся,гає 

до ОСНОІВ. 

Як ·в історії музИІки Бах став морем, до якого 

влилися всі існуючі та :минулі течії та форми, 

та'к Бетговен став джерелом, з якого ці.'Іе сто
ліття ВИІПЛ'ИВЗ.Л•И В'Сі течіЇ муЗ'ИІК'И, 'НЗІВіТЬ Ті, ЩО 
·по6орювали <:ef6e взає,мно. lдеаJІІіс-ли-,кля-си:юи, 

'ЧИ реа.:тtіСТ'И-МОдерНіСТИ, ІМіІСТИІКИ-рОМаНТ'ИІКИ, Ч!И 
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творцІ поодtиrокмх нацf01нальних ш.кіЛ - для 
~всіх них .Бе'Гговен став учІителІем, хоч кожний 

з них мk схопиrги та понести й розвинути тіль
,к·и яІ<усь одну, для себе відповідну, ідею. Всі 

'Композитори піс.1я Бетговеtна, аж до сучасних, 

:кор·истува.111ися стійкими законами формІН та 

·методами е~кспресії, витво.реnИ'МИ велИ'КИ'М учи
телем, обдарованщVІ візією пророка, що вмів 

сполучити консервативні еле-~1ен'Ги з модер'НИ

ми, з ІПоглндО:\1 у майбутнє. Берл.іоз, Jlicт, Bar
нер, lll~rмaн, Бламс, Бруюнер, Чайковський, Сі

беліюс - всі вони чер,пали своє !-Іатхнення з 

ЦЬОІГО М,УЗИ'ЧНОГО дерева ЖИТТЯ. 

~'ніверсальність БеrгоІВ·еrна пояснюється ще 
ТІІ1М фактом,· що в його творах знаходять відr 

го•11ін мотиви різних народів -- від Франції аж 
до ~'країни, від Шотляндії до МоокОІВщин.и, від 

Німеччиrни через Швайцарію - до Італії ба,га

то народніх ·перлин заІкр"іпиІЛося в йоrго тривкій 

золотій опра:ві. 

Велетен·сЬІка постать Бетговена .. киІНула ·-свою 
тінь та ви1~иснула знамено rна бататьох поколін

нях. Вона 1НИросла на найкращиІХ та найвищих 

ІСТремліннях людиНІи в ;глибокій гармонії з ми

стцем. Натхненний кОІМІпоз·итор та г.чи6ОК'И'Й 
мислитель, створеюі~й добою, що стtреміла до 

волі, ви6оров волю для ІМиrстецтва-ІМузиІКи та 

надав ""jй одночасно зwкони ІПорящ.ку для роз

витку. Основи світогляду Бетговеtна нар"Остали 

віка,ми - ві.д грецЬІ~И'Х ;мІйсл.ите.1Іів до Канта, 

Фіхте, Руссо та поеті'в КЛ1ЯІСІИкін -дають зruпо
руку трИ>ВІКОСТ'И його іде'Й, а його геніяльні rео

ри ви~держані в ·суворій диІСципліні вікови~х за

коні~в мистецтва наза.вж.дJи залишаться серед 

найкращих доснгнень людства. 

Бог дан· КУШНІР 

УКРАїНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО КОЛИСЬ І ТЕПЕР 

Цього ;року свя-гкуєІМо 20-ріІЧ\ЧІЯ У•кrр·аїнського 
Лікарського Това'Р'ИІства Північної Ам:ерм'К'И·, яке 

rпротяtrОІМ ·коро11КОІГО часу з)11міло 01б'еДІНати маrй

же :всіх л~кwрів у ІВільноІМу світі, зайtнят.и 'Помітне 
місце в УJЮраїнсЬІКо,му орга,нівов:аному жи'ТТі Аме

р:ики й Канади,. 

Ініціятора'Ми засн)'ІванІня цього т-ва була гор

стка ентузіясті'в на ·чолі з д-ром Ро:м:шюм Осін
'чуком, ЯІКИІЙ і СТаІВ •ПеtрІІ.l.І'И'М !ГОЛОВОЮ. 

Перші ·за,га-JІіьні з1бори членів-основникі;В ІВід

булися в Нью-йор.ку 22 січня 1950 ро. Сrеорення 
ці·єі орІГанізації ~було заверш:ення,м довгої під
тотовчої ІПраці ліІкарm, яІКі в·же з 1946 року по-
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ча.11и при,їжджат.и на америІКансь~ий 'КОнтиtнент. 
О:=н01вни,ки бажаЛи не тільки СТ'Ворити профе

сіJ'ше •ме,дичне това'Риtство, але й осередоіК ук
раінської медИ)чної на~уки, гро,мащської 'праці 

та ширення прЗІвди про нашу визвольну 6о-
1ротьбу. 

Минуле J.r:країнсь·кОіго Лі:каІрсь,кого Товари

ства ІНа рідних землях було 6ага-ге та дороге 
ВСЇІМ ЛЇІJ{арям-уІ{!ра'ІіН!ЦЯ'М. Хоч це НО\Ве товари

іСТВО і 11ворилось на чужій землі і с·е:ред нових 
о6ставиІН, та в осІ-ю·ву йо:го лнгли Овітлі -гра ... 
:дищії У;країнсь.І<О1ГО ЛіtкарсЬ,кого Товариства, за
снооаното на рідІНИ:Х землях 1 жовтня 1910 ро:ку, 
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це.бто tПОнад ,півстоліття тому. П~р·шиІМ ·голо·во.ю 

того товариrства був ЄвІГен 'озаркевич, а да 
)~Прави rВХОДИ.ПоИ Сильнестер Др.ИІМаJІІИ!J(, Мирон 

tіахняі-ІИІі-1., іНсlН Ьережницький і Нолодщмир J{о

ьринський. 11очесним головою з'їзд лікарі•в 

Іменував lвана l'орбачевсь.коf'о, радниj(а двору, 

чл~;:на палати П(lJHlВ і ,професора університету з 

1 іраJГи. С-гворення товариства українцІ Аос·~ро
~~горщини rпривітади З не._,"1.ИІКИ'М ентузіЯЗМО:М. 

l а rпре!дТ.еЧСЮ НаШОЇ організаціЇ МОЖ!На ТаКОЖ 
у.важа1·и Лікарську Комkію НТШ, заснов~ну 

15 люто•го 189Ь року. Ініцінтори цьо•rо вел·ико•го 
дiJlta маJJІИ вt::лМікі плян.и, не ІМенші від :наших те

.періWНіх. їхнє завдання було - :мати ЯІКН:ай

Ul.і.LЬШе ·члені!В, ширити нayu<:oJJy ирацю, вир.ава

ти .в-дас:ний журнал та ·о·працьов)'ІВати . україн
СІ:ІІКе медичне назовниІЦТВО. Члени ~·правн вста

нови:ЛІИ ЗІВ'яаок з украЦнсьІК!ИМИ\ ліка!ря·м:и на 
На л пнію•ряш:ьосі.й. Україні, а саме - з А. ·Корча

ком-Чепурківськ·им і Є. Лукас·еВИІЧ.е'М, б.о за ти:х: 

часів. там не було подібноІГо українсь:ко,го то

вариСllва. 

Моло~а організація ІНоабирала СИІЛ і роЗІМа·ху, 

.бо. чдеки ії з вел,ИІКою самопос•вятою кинудися. 

у. в._иtр араці. Серед розпалу rпрац1 та ·перших ус~ 

піхі'в. надійшла Пер.ша світова війна, що на 
д,екіJШКа· ро·ків п.ерер·вал.а ді~ьність товариства. 
В. ц~й U:тори~чний час члени УюраІінсь·кого То

варист~а зі збро€ю. в рукаос боролмся за в.ід· 
нQ.»JІення. україНІСької дер-жавност.и, жертвуюч·и 

авvім. життям разом з мільйонами ІВідомих і не
·аідомих •во~Шв. Участь українських ліrкарm У 
ІНаШіfй. аи;.:шольній ·боrротьб.і записана в числен .. 
Н'іІt~ історичних пам'ят-ках та на сторінках ."JІі
·карськаrго Віани,ка". 
З ..щія.,.1ьиости ·Лі,карсь:коІГо Товаrр:иства під час 

nійни ·СJІід зга·да11и відновлення nраці Народ.
ньої лічни:ці 1В 1916 .році Іпід уrпrравою Б. Овчар
ського, а З 1918 •рО•КУ- (. ДрИІМ3ЛІИІКа. В 1916 
році також організовано притулоІК для виздо

•ровціrв на 'ВУдИ(ці П. СкарІГw. У 1918 році засно
вано порадню для матерів. Єдині сходИ:ЇПІ чле
нів Украї1:-~ського Лі;каrрсЬ:ко,го ТоварисТ'9а від
булися 22" жовтня 191Н .року, а на порядку ден
'1-ІО•му їх -було нав'язання коmа1кту .ів Всеукра
їнсЬІкою Спілкою Лікарів у Києві та ~опи<'.и до 

"Медичних Вістей". 
На Наддніmряищ·ині щойно післ·я революці~ 

поч,а.,1ася організована праця в YJCix щ,іл,smках 
життя, з метою надолужити ІВч>а·чене, і це тоді, 
в сер·пні 1917 року, в_ КИе•ві ІПОСТа€ У'Країнське 
Лікарське Товар.иrе-nво, яrке ·перетворилося у Все

У'КаЇНJСьку Спілку Лікарів, але по;дії не далиr ·з.мо
ги цій організації розІгорнуги широку ·д.іяль
нkть, бо т·реба було в~~вати свої сили не на 
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працю у т~~аристві,, а на участь у "воренні від
'ІІОВЇ..JJ:І.ІІХ устаноLJ відро~еноі ,щержа,ви .. 

31 беезня 1918 року •При Міністерстві ос·вітн 
;'-/1 'Р єтооро~по Ко·м~ісію )'ІІGРаїнізаціі Н!Ищих ш·кіл 
і до неі обра.но 10 представниІКrів від Україн
сько·го Н21род:ньа.го Уні!Верси-гсту, уrрочи~с.то вЩ

критого 18 жовтня 1917 року. Від медичного 
фа·ку.1ьтету УНУ до аклащу ці€Ї Комісії входи

.1и ·Профеt~ори М; Константинович і О. Черня

хівський. Також багато лі.карів пішло працю
вати н державних установаос, 'бо за У·І<іра~НІСЬК()Ї 

Цснтра.1ьної Ради ·була сmорена Головна· Ме

дично-сЗJнітар'fІа управ·а [ІірІИ Генеальн01му Сек

ретаріяті, Я'Ка потім 6ула реоrрганізована і ІJІ.е

rетвс:рена н· Міністерство охорони здоров'я, яке 

продовжувало ·існува~и й за Дир<жторії-·УНР. 

У 1917 році почав також виходити журнал "Ук
·раїнські Меди,чні Вісті". 

Та війна, змі!-Іи в.1ади і 'Повстання стоЯJІІИ на 

перешкоді бу.J.ь-яh:ій ·пляновій діядЬІності. По 

програній війні лрИЙНІЛа і Лі'кrвідація rбаГаТЬОХ 

установ і організацій, створених rniд час ви3-
но.1ьно1· боротьби, та заміна їх теrрито.ріялІ::ffіrИ
~и·І. Довго 1Пл_єжані. надії на власну державність 

бу.п·и тимчасо.во розrбиті. Бетонтись :не було ои
ли. ~'кр·аїнське Лі1карс~ке ТоваJрИ(С'ГВО мусило 

нано.во· 01рганізуватися.. Перші ІпісляІВоенні за
:гальні збори відбулися 25 груд!НІЯ 1919 року. 

Першим головою товарнетва став Іван Куро

•вець. Тре6а rбуло :віідШУJКаІ'fІи с~арих. членів та 
JПрИ'Є!д.нати нових .. 
Перші за•гальні з·борои ухва.тилИі видавати "Лt

.карсьІ<:Иrй Вісни·к", працюваrrи rнад С"mО'реtННЯМ 

УІ<Іраїн.ськоі ~Іед'И·чної терм1нолоrгії та влаштову

вати. медич·к.і · кур·си, ЯІКі 1ПЇ'ЗІні:ше :nеретво.риJІИСЯ 

в медичний факультет У:юраїнсЬІкого Вільного 

~'ніверсИjтету. Цей факультет ·був ор:ганізова-

ний краще за всі відді~и УВУ і nроіснував· до 

1924 ~року, За цей 'Час у ньому навчалося 200 
сrуден.тів. Праця· лік.а:ріа ~ла тм безnлатна і 

небезіпечна, бо ввесь час існу11шла заrгроза р.е

пресі·й з боку л.ольськ.ої ІВJЩДИ. 

Частина уtюраїнськ:их ліІкарів опинилася на . 
e!\tirrpaцiї 'ВІ LktJOo.-,CJroвa:ччинi. Там у' 1923 році 
с·rворено Спіл-ку українсЬІки1х·-лікарів Чехо-Сло

нач·чини~ я.кз, r:У.іж ЇІНШІИІМ, у рам:ках своеї діяль

ностИ! видз.ла словник М. Галина. Звернуто 

особлИІву yomatГy ІНа 8Ї(Щновле'НJНЯ ЗІВ'ЯЗІ}(Їів' з уtКrра-

ін::ЬІІ{И':'.ІИ лі:карямя в УкраJЇm. Підтримувано 
зв'язіІ~И з поод·ино~кимм .11іJкар•ями, які навіть 

у:\Jіu~ували свої •пращі в "Л•іІкарсЬІКому Біс~·. 
За час_і;в україніза,ції товарИjСтво мало зв;язки 
з редаІ<ціІЯМ'И меди'чних ~у~рналів та одер?J<ува-
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)'ч(Існини УІІІ-го наунового з'їзду У ЛТПА Фото: д-r П. Пундій 

.110 ·привіти на з'їзди. В 1931 році ~'країнське Лі
карське Товараство одержаJІо з УРСР цілу в.и

стн.вку украЇНСЬІК:ИХ ІПОПУЛ!ЯрНІИХ і НаУJКОВИХ ВИ

ДЗ'НЬ. Тонар:І11Ство 1пов'язалося з науков'И'МІИ :ме

дични:ми знк:Іада.ми в Харr.Е{ові й Ки-еві. На жаль, 

у<:і зв'язки перерва11ися по 1931 році. Повоєнне 
ТОІвариство об'Єднувало всіх лі,карі·в-украї.нців 
у Польщі. Чдени ОпіЛІЮИ українсьJ<их лікарів у 

Чехо-Словаччині та всі лікарі, роз-сіяні по Ев
ропі й Америщі, були членами-.кореопощента
ми. 

Не менш важливою спраtВою було органіву

ваm ІИ.ауосові з'їзди. Перший такиtй з'їзд відбув

ся 8 і 9 листопада 1924 року. У:краї~ьке Това
риство брало ді•яльну участь у міжнародніх ме

ди•чних ·конференціях, де ·гав.жди ІtрЬпаr)ЛВ·ало 

уоср·аінську сnраву. Уnра,ва товарис-гва розуміла 

вагу ВJtасного жу:рнал'у, тому ~вже ІНа перших 

·своіх зборах у 1919 році БИ1рішили ви~аваrги 

1,ЛінарсЬІ<ий Вісни.к". Перше ЧИ<' ЛО його ви
йшло в ·січні 1 920 ро:ку, і він виходи-в з чоти· 
·ри'Річною nерервою .між 1921 і 1925 роком. До 
іІІершої редакційної 1<олеrі'ї входиІJПИ: І. Береж
иицьЮІй, С. ДрИІМЗJrИ/К і М. ПаНtJишин. Об'ємом 
"ЛіІКЗJрсЬІJGій Ві1ОНІИІК" був неІВеЛІИІ~ий. його 
вклад у медичну .нау.ку хоч був незначний, та 

вс·е та1ки він не служи1в чужим інтересам, містив 

статті рідною мовою та •пі·дтрИjмував зв'язок 
між лікарями-українцяоми а ціJІQму світі. 

НОВІ ДНІ, гру день, 1970 

Г'ромадіська діяЛІ~ність членів товариства та 

постійна праця над збережениНІм здоров'я 'УІ<· 

раїнеького насе.л:ення. Тр~ба ~було :подбати і про 

ф;·зичне з-береження УJКраїнсьІКоЇ нації, тому в 

1929 році засновано Українське Гі,гіенічне ТQ

вари•ство. ЙО•ГО ЗаСНОВІRИІКО'М і душею був М. 

Панчиrl.JІИ1:-І. Не можемо також .про:мІИнути і •Про

тиалькогольного това:ри•с-гва "Відро.щження", 

яке очолювала С. ПарфанОВИ\Ч. Довгі роки не

ВПИІНІНОЇ 'Пря.ці почали давати 'певні наслід1ки, не 

!ЗВажаючи на безнастанні угиски з бо·ку ·поль

ської влади. 

Та знову на 'J6рії з'явилися темні хмари, зно

ву юриХОДИТЬ ІВОЕННе ЛІИІХОЛіТТЯ, ~е КОТИТЬСЯ 

~"'країнсь~и,мІ-t зе:мля:ми, нищить НЗ\дбання наро

ду та його надії. Т~пер ми вже всі .були свіД!Ка

:\ПІ тих поді'й, переживали їх, а амінИ'ГИ їх у нас 

не було сил. 

Д.1я ·багатьох із нас по 1роках сюитанюt на

стаs час но·вого .по,селеffіlія, ІНОвих о6ста·вин і но· 

вnго ЖИ"І'Т~. І знов тре·ба було ор!Ганізуваm Лі· 

карське Тоnар:и·ство, віднаосощяти старное його 

членів, вербувати нових, відновлювати перер

·ва:ні з·в'язки із спорідJненими товаристваІМ·И та 

починати видання "Українського ВіСНИ'Ка ". ·Ко
ли ж на рідних 3е:'>І.'Іях нас було тільки деся'ІЖ!И, 

то тут уже сотні, що вказує ІНа живучість і не

знищенні·:::ть уІ<ра·:нської нації. 

ОсновоnодожнИ'ки ~'·к·раїнсь;ко,г<> Лі:карсько·ГО 
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ТоварИtстgа Північ;ної Америки двадцять роІКів 

то:му зверну.'Іи.сь до традищій ·своїх попередни.

ків на рі~них Je:.\tJIЯX. Як колись, так і тепер на 
аJrернка:н:::ь·кій зем.ті є ·гор.ст:ка людей, яка від

дається грО\f~дським справам і розвиrгко~ві то

вариства. 

ГІі·в~толіття тому зустрічаємо ім·ена Є. Озар
ке,ви~Іа, О. Ко~акевича, І. Горбачевсь·кого, С. 

Лли·малИ'ка, О. Дзеровича, Я. Грушкев.ича, Щас

І-юго-Се.'ІЬСЬІкого, І. Куровця, О:куне:в<'ького і 

багатьох і1нших. 

На пожовклих ст()рінках "Лі~карсь.кого Вісни

ка" з передІюЕнних часів видніють та1кі і~мена: 

Т. Е. Б\~рачинський, М. Панчишин, М. МузиІКа, 

(). Барвінсь.кий, О. По.долИІНІСЬ.1{1ИЙ, Ю. Ко:рдюк, 

Л. }v\аксимонЬІко і С. Парфанович. Там знахо

димо й і:мена .чі1карів, я.кі дали по-чаток і провід 

Ч:'!ШО·му орган!зо.ваному жипю тут- на аме

рнкасько·му контwненті: Р. Осінчук, М. ЛоіГаза і 

С. Парфанови-ч. 

Ім'я Ро.мана Осінчука ста.11о серещ, нашого за

галу ·мг:йже рі~внозначни1м із Ліікарсмсим Това

іриством. Адже він був душею товариства дов

гі ро,ки, він ІпостаІВив ЙОІГО на сщл·ьні основи і 
'Дав 'ПОШТОіВХ ДО даль:ШОІГО рО·З'В!ИТ.Ку. 

Після перших арІганізаційних успіхів у Нью-
. йорку постали відділ'И в Чіtкаrо, Клівленді й 
Детройті, а через кіль•ка років 1наші ряди; :зба
гатилися колеrами, я·кі жи1вуть у Канаді. Най

бі.lьшим діJІо·м було відновлення "Лі1каrрського 
Ві снИІка" в 1954 році, як.и~й став орrаJно-м на,шої 
наj'1кової та громадської думки. Члени крок за 
кр·о,ком здобували права на лі:карсьІJ<у практи

ку, оселювались в догідних місцях, молоді ТІВО
ри.'І·И родцни, .1ікзрське то·варис-rnо ставало 
си."ТJЬніши·:У-. Зродилась потр.еба чаJСтіших зу
·стрічей між лоодино·кими відділами, і в 1956 
році сюJоИ·кано перший Нау1ковий з'їз·д v Клів-
ленді. · 

Ко.1J'И •:\НІ з перспектини 60 роіКЇ·В тлЯІнемо на 
пройдсЕ:и.й ш.1ях українсь•кого лікарсь:кого ру
ху, то З:\ЮЖемо з ·горJLіІСТЮ с~казати, що двад

цятилітНІя діяльні-сть віднов.'Іеного товари,ства 
'тут, на американсь.кій землі, є ч1и не найуспі~ш

Rіша. Вощ1. провадиться на вільній землі, ·на:с не 
•Контро.тrюють по.'Ііційні 'ЧИННИ·ки і нам не загро
.;.~уе. небезпека- покарання за ІПЛеІ<ання і поши-
р~ання. ідей, .за Я1J<і боро~1ись і вмирали наші 
по,передники. 

J О-річчя діяаьнпсти нашої організації від
свял\овано н 1960 році під час Тр·етього Hayu<o
F.OГQ з'їзд~' в ТороІ-по. В цьому році минуло ·вже 
двадцять років існування нашоІГо товариства. 

~' пrоводі його стоя .. "Іи .. 1юди, ЯІкі рік за роком 
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допоматали йо•м:у рости й набиратися сил. Кож
·ний із них додавав що·сь із своєї власної вдачі, 

нкогось особистого поштоІВху, ЯІКО.ГО воно 1110-

требувадо у пе.вні моментИ) своІГо роз.вижу. 

ЯросJІав Воєві;ZJJка і Богдан МаІКарушка по

ши·ри.'Іи організаційну мережу та затісниЛІИ 
з·н'язки з відділа1ми в Амер'Иці й Ка.нащі. За цей 
час наша організація переrеорилася з пооди

':ю,кого членства товар,иегва в Нью-йорку на 

t!,lенство ло окрем.иІХ відділах ів централею в 

Нью-йор,ку, що значно змі~цнило його внутріш

ню ·бу до ву. 

Ростнслё:lіР. Сочинський удосконалив ЙОІГО 

rн:~тріш::-по організацію, Ми1рон Зари1цьхий за

поча гкува·в Допомоговий фонд сrудіюючій мо

лоді, а Богщ,ан Олесницький звернув уваrу на 

ІПрНЕ.J.НаНПЯ ДО НЗШОГО Т01ВаІр'ИІСТВ3. ІМедич'Н.ОТО 

доросту. Розпочату ним праrцю 'провадив далі 
ІОrій Трухлий. 
Двадцять років ·безперервної праці за НЗІМИ. 

П;юход.ищи о.:х.ні загальні зrбори за друtГИІМИ. 

Ста~ій управі на зм~ну :и:рихо~ла нова. Від
б\"В(1.1ИоСя з'їзди з rнауковиІМи ІПроrра'Мами та 

това~·иськими зустрічами. 

Ко ж на організація, ЯІК і окрема людина, на 

пе·вному етапі свого іІСНУ'Вання робІИТЬ ЗУІJІІШШУ 
та підсумовує свої досяги. Думає, як будуть су
диru ·її ті, що при!йдуть їй на ·зміну. Чи не най

кrащ·м.м 'ПаМ'ЯТНИІКОМ НаШ.ОЇ ·праці СЬОСО!ІІJНі Є 
сидьна організація, яrку поважають свої й чужі. 

Діла її записані в 60 числах "ЛіІкарськоrо Віс
ника", як'ИЙ провади;гь док.лад:ну хроніку на
шого життя протягом останніх 17-ти років. 
Члени на,шого товариства працюють лікЗІря· 

:ми по розлогоІМу американсь·кому ·континенті 
-- від Нью-йорку до Лос Ан~джелосу, від Га

ліфа ксу до Ванкуве.ру, n<>ЛJегшуючи терпіння 
хворим і продовжуючи життя сотнЯІМ тщ:яч лю

дей, готують нові J<адри ліJкарtЇІВ, роблять від
криття в меди;чних ляІбораrгоріях. 
Нас не є горс11ка. Нас сотні. Вірю, що ті, які 

.прИ'йд:уть ~пkля нас, з .пр:иемністю приєднають

ся до с~1і1в І. Кордюка, окаЗ3ІНИ'Х 35 років тому: 
),Від са:мого почат.ку і~снування досьогодні не 

було в У1країнськім Лі1карськім То:вари<:тві ні· 
t\O.Jl'И нінки~ суІПеречок, ні н~порозу;мінь з 'ПО· 
.1ітичн·их мотивів. Хоч між тdвЗJрИ'шами буJtИ ·й 
є активні політиrчні діячі різНІИх на·пр~кі~_ і 
партій, то на терені УІКра~Н{:ЬКОІГо Лікарськоrо 
Товариства згідно об'єднувала всіх одн.а ідея: 
~праця на полі уt~<раїнської науки, для добра ук
рзїнського лі1карсько,го стану і як завершення 

широко зрозуміла і овідома С'ВОЇХ завдань пра,.. 

ня на .користь у;<раїнської наІЦії". 

( "Ліна~ький Вісник" ч. 59. Окорочено). 

,НОВІ ДНІ, грудень, 1970 



КАПІТАН ДЖЕЙМС КУК 
У цьому році Авсrралія разом із HonoІQ Зеляндіею 

відзначають знамеН'Ну річницю: 200-річчя Куконого в·~д
крнrrтя Австралії. 

Навіть короJ1сва Анг.тJії з дітьми та чоловіком пр1-tбули 
з ці-еї нагоди, відбувшн подорож слідами Кука. Австра
.ІJійська пошта з нагоди ціеї ріrчнищі випу.:тила ці.1у c.epi)l) 
поштових марок; державиНІЙ ба:r-rк ;відлив золоті та срібні 

монети; видавнацтва видали н.L1ий ряд книжок та cyne
mpiв, а щоденна Преса подз.:та багато Нарисів та j(·ropHЧ· 
них довідок 

Для нас, українці·в, ui роІКовиІНи '11ають також велн:<е 
значе·ння. бо ми, новітні Куки, прибули до цієї країни тн

ми самими шляхами, що й капітан Кук 200 років тому. 

Як і він, 'МИ пошшвли •в далекий ноевідомий •світ з за'І'ає
нИм подихом у грудях та великою надією в серці, що 
знайде11.ю тоn екзотнчний .світ, що rюманув нас споді
ва~нями на краще майбутнє. Як і Кукові, нам довело~я 

пережити багато прнгод: приеМН'ИХ, прИІкрих, <СМішних і 
гірких у цій нашій другій батьківщині. 

Особа .капітана Кука полонИJІа мене ще ·з юнацьких ро
ків, коли я "подорожував" з ним до нев·іІдомих, чарівни.х 
краіn - читаючи оповідання про його мандрі•ВJки. Разом 
3 Еtrдевором та його залогою я переживав усі пригоди. 
ХОtІ багато 6у .. 1о ще с.1звних .морепланців, але їм зали
шилося не6згато: Кукові три подорожі ,по Тихому оке
анові в роки 176S-1779 відкрили майже ооловину світу, 
починаючи від -схLднього побережжя А'в·стралії і кінчаю
'ІИ Кан<'!.дою, включно з Антарктикою. Овоїми подоро
жпми він довів, що східне побережжя Ав.стралії ·Іfе бу.'Іо 
пустинею, як припускали голляндськ,і мореплавці. Нова 

Зе.'Іяндія не бу.1а частивою мітичного материка, а Нова 
І .. нінея була ніддіілена аlд Австралії широкою протокою. 
Мапа ціЕї часrини зем,иої куді, що до КуІ<а буда білою 

плямою, nоповН'нлася _новими формами, берегами, острп

вами. Кукові мапи східнього побережжя Ав-стралії і досі 

ОлеІСса ГАРІ-ГОЛОВКО 

Нд ВІЧНУ ПАМ'ЯТЬ 
ПЕТРОВІКУЗЬМИЧЕВІВОЛИНЯКОВІ 

Був теrшиА день Вели·нодня ясного 
·На любій на позиченІА землі, 
Коли n.ивився я на тебе і на стоги 
ЛистІв f всього на твоїм сто.ІІ'і. 

Багато ще на цьому полі браннім 
Боїв бу.ІІо б і співаних пісень, 
Але не думав я, що це у}не остаюdй 
З тобоіо в мене відгоряе день. 

Ну що ж? Таr<и~ gar<ott nattye: 
·СьогоднІ ти, а там - черга моя. 
Але життя тоб.ІJю я t шаную, 
А смерть ненавиджу nрокляту я. 

Ти ж був Іще на пІвдоро31 
3 міцною зброею завзятої душL 
Був часто сам, згоряючи в знемозІ 
У бурі с.'І4ь, у віщих дум дощL 

У дні твоі з.аtmітчано-зеленt 
І в зріJІ!і, що лились ян ручаї, 
На тебе mзди. вороги скажені 
й норотнозорі отрони свої. 

НОВІ ДНІ, грудень, 197Q 

не потребують ніяких З:\ІЇІН. Але не тіль·ки сх~дне побе

реwжя Ан·стралії Кук наніс на мапу. Він докладно і аку

ратно наніс на мапн майже всю Нову Зеляндію та ба

гато петровів О:<еаиїі, починаючи з Гаваїв та кінчаючи 

Новою Ка.1едоаією. Кук бу" не тільки добрим карто

графом, але й практичним мореплавцем: він винайшов 

і в_l.оскона.'Іиn хронометр для вимірюванН'Я мерндіянів та 

юtзначеІ!!ІЯ міL:цп ІІГ;ребування кпрабля. Він перший прак

ПІЧІІИ'МИ засоба~ш поб~ров ціш·у, що бу.1а бичем усіх 

люреп.1аrщіп: !3іІІ првмусово ввів л. о меню ·зало'Г с-воїх 

1\Орабл·~в квашену капусту. його ілюс.трІJ<вані журнали ПІ)

дорожсй стали збірНІіІі?Юf унікальниіХ художніх творів 

та иаукових пра!tь. 

Завдяки своїn любові до праці та науки, завдяки сво· 

ему сильному прагнеН'ІІЮ удоскон.uJІюваrrи., звичайний 

('~.1І>СJ,JіИЙ Х.lОПеЦЬ С1а€ офіцсро:О.і 'КОроЛіІВСЬ.КОЇ фЛЬОТИ 

не маючи за -с.обою ніякої формадьної освіти. Лkтавшн 

коро.1і·в-сь.ке прюначення бути ·Іюмандиром корабля "Ен-

девор", в·Ж не припускав, що доля призоочила йому та

ку бли'акучу славу з трагічним .кінцем. його гуманність, 

м'якk:ть до тубІльц'в нововідкриrгих З'емель 'Скоро дають 

на::ІЇ'.l.КИ у відноt.:rшах між білою та темношкірою люди· 

оою. Туf.ілм~Ї йо:·о улюблених островів Таїті незабаром 

почичRюп. вбачати в Кукові ·с.вяту люд1mу, напівбога. 

. Та якраз та1'а уя•ва про нього серед тубільців і СІІJ)НRИ

нилась до такої трагічної його смерти. Ворожбити, з.'Ія

кавuа~сь fіого ~-~.·шкого аnторитету, підбурюють тубі.'Іь

ців на вбизство Кука. Кажуть, що англі:йсьюrй королІ. 

Джордж Третій п.1::шаn, дізнавшись про траrічну смерть 

Кука. 

Кожний ппгодиТ!,ся, шо перед.ча\QН'З семрть відважно

го мореплавця була п~ликою втратою не тільки для 

Англії, з й ціJ1ого <:віту. 

На тебе лізли вороги і рідні, 
Ян чортові вітри на байдана. 

Ти був нозан, таний подиву гідний, -
Хіба ж зігнути можна нозана? 

І от тебе нема. А днІ приходять, 

Ян новородженці у білий світ, 

ЩАб понести тебе у рід із роду 

На синіА паперті внраїнсьІ<Их літ. 

ОдвІчниА мир тобі, велиний друже, 

Нам сnогадів рахманнії вогні, 
Що за пречисtими серu.ями тужать 
t аа rвої\1 у дивній вишииі. 
npoйfl.ytь f)оіін. І вороги стtшінні 
DnaдYtь із коЗанами в боротьбі, 
И рясними жменями новії понолІННJt 
Висоную могилу висиплять тобІ. 

І хрест на ній простий, дубовий 
Поставлять, щоб ти ніс його 
Через внраїнсьнії степи А .ІІ.Іброви 

Для нас, - не вславленяя свого. 

Відвідають на ній тебе орли-пророни 
Могутности Внраїни, й казанів ношІ. 

Відвідають жінки А .ІІ.івчата карооні, 
Яних ле.'Ііяв ти тан ніжно у душі. 

В. ВАКУЛЕНКО 

29. 11. 70 
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ЛІТЕРАТУРНІ ОГЛЯДИ 

життя В ПОЕЗІІ 
(М. І. МАНДРИКА. ВИНО ЖИ).'ТЯ. ПОЕЗІі. 1970 РОКУ) 

Е ч?rа.нтао оформлений 5-ий то·м поезій М. 

МаІІ-JІДJрики, присвячеНІИй 85-річчю поета, має 

назву "Вино життя". Під цією назвою стоїть 

"Вибране д.7ІЯ ви6ран.их. З поезій за 196~ 
1969 ро·ки". З усьоrго ового ·поетичного набутку 
за чоmри роки поет rвИ'браІВ те, що вважає най

kтотнішим і найrвираЗІнішим для свого світо

відчування, для своєї ІПОетичної біографії. 

Ориrінальною ІПри·кметою цього тому є те,. 
що всі вірші в ньому дана у фа:К'си:міле самого 

автора. Це, зІВичайно, трохи утруДІнює читання, 

але надає збірці інтимного тону, робить її збір

кою віршованих листів, адресованих від ЗІВтора 
.J<ожному з йо·го чи:rачів-дрrузів зокрема. 

,,Вибрані" - це ті, що поділяють а1второ·ве 

·с·вітовідчуття, йоІГо естетичні сма,~и, ті інтиІМні 

емоції, що 'Відзначають rпоетове ІЛюдсЬІке й 
творче "я", його філософсь•кі роздуми над до-

. л-ею .11юдей, світу і дале"J{ОЇ tбатЬІківщини. 

В осередді поетавого світу - прИІрода, гли

бокий органічний зІВ'язо;к з якою виІпоонює роз

;rtуми над долею людей, світу і дале•кої баrrь
ківщиЮІ. 

В осередді поетов01го світу - природа, гли

бокий органічrний зв'язок з я'кою ВИІПОВНЮЄ 

е·стетични'м змістом усі розділи з:бірІ{!И. На лоні 
Природи .поет стоїть, як у хра1мі: 

Там, де ніхто, лиш ти, пісок і небо, 

Лиш Божества усещедротний храм, 

Де сповіді приймають тихі верби, 

Дают!. відпущення вітри гріхам. 

Рука Вічности rо.ау6ить поета - за його· 
·в.і:tсl::нИ]м 01бразом. Творчі життєІпроцеси й бла-· 
:гос.1овення Вічности nоет вбачає в кожному де

талі нав·коліИШІ!-Ііх кр-аевИ'дів. Карruни чужинної 

•природи будят~ у ньому ·сІПоrади -про рідне ло
но української 1природи. 

Тут лотоси і жовті фльор-де-лі, 

Чи півники у тихих вод затоках 

На озері ·чужому .• • • . . • а мені 
Мое дитинство, що в · Аалеких роках, 
Забилось в серцІ •••••••• 

(Спомин) 

Зі схви.'Іьованими" на серці зі,гріти1м·И слова
~и поет зверта;ється до різних сил і явищ сві

тоб~тдови, пише 1про золото,косу осінь (свою 

вkімдесяту), що 
рясна й 3олотокоса, 
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"Т&ка л~гідна, як кохання стигле, 

прийшла в мій сад ••• 

У віршах на.шого .поета фkурують СОІНJЦе, мі

сянь, море~ лk, луки; весняна, літня, ocim-rя, з.и

мова 'Природа; вирує грозова буря, гра€ гро

:,tовими мелодіями ·Перун; 'Після ·зими знову яс

ніє весна - щоразу нова юність світу. Разом із 

vrінливими порами року ;міниться всіІма ·КОЛ·ЬО

ра:мн поетова душа; і "натюр ,морт" і "натюр 
ві·вант" (і жиІВа лрИJРода і неживі речі) однЗІКо

во •п'янять Поета вином життя. 

дrугий розділ збіркиj тwк і нази-ваеться "ви .. 
,':о жнrrя". Насолода життя,м наІбувае в цwму 

розді.1і своєї найяскравішої форми у ві~віІІНих 

і навічно нових е:моціях :кохаІ-ІІНя, найчудесні

шого життєвияпу, нки.м о1бдаровано людину. 

ТоУІу 'В цих .віршах поезія ~кохання та1к тісно пе

реплітається з поезі,єю ІПрИІроди . 
Поетавс серце квітне ба'Гатиtм розмаїтом емо

цій- чеканням, мрія;!\-!И, надія•ми, радістю поба-

1Іе!!Ь і замилувань, болем розлу.к:и ... 

Тебе нема і стали дні беззвучні, 

І дім наш теж беззвучниА, мовчазний; 

І ходить гість за мною нерозлучний -
Похмурий сум, старезний і німиА ... 

Сум розл~К'и, небажани1й ІГkть у недавно ща

·С.'rиво·м:у домі, тепер нерозлучна супроводжує 

·поета, ·старить йоІГо, за1печатує Й(){МУ уста, від
.JJЇ.lяє йоІГо від усьо•го світу. Але голоси приро

ди знову відживляють, загоюють ніби !ВЖе за
в:v:ер.?Іе поетове се.рце, і в поетові пережи~аіння 

з;-юну вплітаються з1ву~и й кЗJртини живої при-

1'оди. 

Уже цвіте азалія чудесна, 

Тобою вибрана в мої непевні дні, -
Твого коханни символ безСJІовесниА 

Про тебе цвітом nовіда мені ••• 

(Азалія) 

З іншого вірша: 

\ 

Tati довго ждати збудження землt, 

І так повільно тягнуться години! .. 
Ти там сама ••••• а в мене ка столІ 
Не спип., сумуе квітка конюшинІL .. 

(Квітка КОНЮШИШІ) 

НОВІ ДН~ грудень, 1970 



Інтимні емоції люди:ни миваються в -музи•чне 
життя природи, людина -стає невийняmою ча

сткою nрироди, всіх її людей, її росJDИн, її тва
рин. Так у поезіях М. МандриІКи виростає й роз

виваєть-ся її натурфілософський лейmо'Гив. Все 

творче аkти.вно й творче пасИjВно явлsrе -собою 

одне вселооське ціле, і життя нашосо ІJІоета -
.. т.ише один з ба·гатьох виЯІВіІВ життя Bcecвirry. 

Ідуть .роrК'и, вирує жиnя людське і відІКлада

ється в серці поета безліччю оп о гадів. Тому 
цілком ~природно третій розділ збірки назива

ється "Ін меморіам". 
Це опо.гади ·про людей, зустрінутирс і не зу

стрінутих, а вірніше - .про ІПWСЬ.МеНІНИ•Кі·в, що 
іх зустрів поет н:а сторінках їх ~кю-ІІГ, - про 
Си,моненка, Данте, Бернарда Шов і деяких ін
ших. У овоїх віfршах поет 'говорить з пам'яттю 
померлих, тлумаІЧить •саІМ для себе їхні дум.К'И, 
філюсофує над ї~ньою долею та долею їхніх 
мисл.ей~. 

"Ero і1псе" (Я сам) - та.к назива€ться чет

.вертий розділ збірки. У 1ньому -

Я встаю, як пустельни.к, зарання, 

Не моJІЮся, а слаВJІю Тебе, 

Перечитую ВJІасні писаІПІЯ 

І читаю самого себе ... 

І знову ці .. чком ·послідовно цей розділ само
аналізи й рефлексій ·переходить у ІНасту~пний: 
"Л'ЯІпіс філософорум" ( філософсЬІКИlЙ ІКамінь). 

ЦентральНІНІМ гу ньому, мені здається, вірш 
нЗемля моя". Це ,іJоетиЧІний, космічно задума

ний, якща можна так висловиtгись, ·віІрш. 

Земля моя, оспівана вселенна, 

Із білими і чорними JІЮдьми, 

Блакитна водами, дібровами зелена, 

З уdм, що бачим і не бачим ми... 

ЗнаАшJDtся ми в твоему лоні 

На весь космІчниА світ самі, одні, -
І хочеться комусь у космогоні 

Шукать собі далекої рідні, 

Щоб ми не чу ли ся такі саміmі 

В безмежному просторі, в морі зір, -

В нічній пітьмі підкинутими дітьми 

Байдужим батьком під ворожий двір ••• 

А одИlІІ з наступних вір·шів поета-українця 
називаєть-ся, з.вичайно, "УІЮраїна ~·ні·верса". ~7 

ньому ·поет пише про дві У~КІраїни - одну уярм
лену, 1цо ."Іежить за .щальні:ми землями й вода
·ми, і др)'Іrу, що не має меж і коРІдонів, узяmх на 
замок, бо ця універ·с.альна, духова Україна, жи
ве ,в серцях українських людей, розсіяних по 

НОВІ ДНІ, гру день, 1970 

·ncfx світах. Про нас ,noe-r rов·орить ур-очисти;;. 

ми словами: 

Ми, як ІЗраїль, у еватах -

Пророки божеських законів; 

БезмfрниА сум несем в серцях 

І гнів закутих міліонів ••• 

Так починається, розвиваєть,ся й замикається 

в межах цієї збіркп поетична опові"дь автора, 

його ,,де профундіс·', у я.кому він піrсля довгого 

життєвого досвіду огортає допцтливим погля

дО:\1 .своє :\Шнуле й каже сам собі, що він ні.коли 

не від;'єднуванся ні від природи, ні від .тrюдей, 

а ЖІІ'В ОПЇЛЬНИІМ З Н'И'М.И ЖИТТЯМ - ТО СуМНИМ, 

то щаслиnим, а.тrе ніколи1 не 6айдужи·м. 
Вибагл.ивий читач ':\fОЖе заl{Іинути цій ·з·бі1рці 

відсутність ориrінадьних чи вишуканих обра

зів і словесних експериментіІВ; може 'Відзначи

ти її конве~-щійну філософію, наявність 11ради

ційних поетични.х за1гальникі:в. Певна частка 

правди в цьому буде, але наш ·поет і пе праг

нув до надуманої ориrінальности, і йоrо чита

чі такої ориrі!-Іа.1ьносrи мислей і образів від 
!1ЬОГО Не ХОЧУТЬ. 

Зате в цій збірці б'ється ЖИІве, щире серце 
.nюдини, tцо -просто й дохід.ливо висловлює со

кровенні дум.ю-J й настрої багатьох - людини, 

що, не мудруючи лукаво, приснятида ве-сь ооій 

nі·к безкорис.JІивому служінню вічно :прекрас
ній Да:vІі ---Поезії. 

В. СВАРОГ 

ПІДСЛУХАНІ ТА ПОЗИЧЕНІ МУДРУВАННЯ 

Якv.й би чудовий був с.в4т, якби кожний з нас rробнп 
бо,J.;Ій по.1овину того, чого жадае від інших. 

Найбі',lьша провІfНа - це не бутн свідком їі. 

Крі..'\1 своєї рідної жі•нки, сказа·в мій приятель, - я не 
маю ніяких ворогі•в. 

Хлопчю•и бав.1яться жовн.ьрами, а дівчатка ляльками. 
З рок::~ми все це відбувається навпереміІнно. 

Розумного мо:.кна перекон~Зl и, дурного ж тіJІь-
ки переговорити. 

Колн ви повелися стрюtаІН'О супроти жінк111 і пропусти
ли наrо.1у, то в наслідок того бу де те мати д·ві можли

вості: одну - ма.1есеньку, ко.'ш ·вам в:ізьмуть те за жест 
велнкодушноспr, а другу - величезну, бо nac до кін

ця вашого ЖИТТ!І ІJва;І\атимутt, невлахою ,j недотепою. 

Нкщо ж вн не змогли опанувати себе, то у ·вас знову 
бу.1е дві можшшості: ол.на, малесенька, - на вас на
гніваються, а друга, ве.1нчезна, - вам великодушно 
простять. 

Подав Т. В. В. 
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Ігор ГУБАРЖЕВСЬКИй 

Люлмила Стариuька-Черннхівська -- Оореuь за Іололу Україну 
Ідейну спрнмованість романти~чно-ІГероїчного 

стилю своєї 11ворчости на патріотичне вихован

ня українських ,національнИlХ. сил, зокре•ма ук

раїнської молоді, ЛюдІмила Михайлі,вна Стари

цька-ЧерняхівсІУка яскраво роз:к.рива€ у висту

пах таких своїх персонажів, ЯІК ,гетьман Мазепа 

і кош01вий ГордіЄНІКо (драІМа "МазеІПа") і .геть
ман Дорошенко (драма "Гетьман Дорошен

ко")-

В уста Мазепи письменниця вкладає таке 

уявлення п:ро іщею ві~дродження ~самостійної У'К

раїнської держави: 

" •...••••••• Річ Пос11олнrу ми 

СВОЮ міцну повинні закладати. 

Не польський сейм свавільних бунтарів, 

Не холопів приборкаЮІх Петрових, 

А лицарів - України синів 

Горливих. незрадливих і завзятих". 

Кошовий Січі За,порізької Кость ГордієНJко, 

приєднуючись до очоленого Мазепою руху за 

ВІизволення своєї Бать,ківщипrn від московської 

залежности, захо,плюється ·відважною акцією 

гетьмана, ІВ'иявляючи глибо,ку свідомість запо

рожців та готовість їх всебічно підтрИ!мати Ма

зепу у здійсненні його ризикованого nляну. 

Звертаючи1ся до Мазепи, Гордієнко ~каже: 

"Ясновельможний rетьмане і ви 

Преславнії полковники й старшини, 

і козаки й весь правоСJІавний ~дІ 

Вклоняється вам Запорізька Січ 

і Батько Луr Із усіма річками. 

Пречулисьмо, що rетьмаи наш підвівсь, 

щоб визволити з рабства РІдинА Край, 

і Січ уся, все військо низоае 

зібралося на раду і покла.ло 

всіи, як один, за rетьманом іти. •• 
Під прапор твій приходимо, - веди 

нас, батьку наш, всі підемо з тобою 

у всім тобі послушнІ будем ми -
я свій бунчук до ніr твоїх складаю ... " 

У п'є,сі "Гетьман Дорошенко" СтарИjЦЬІКа

Чернихівська підносить іщеал незла:мно.го оnти

мізму і сили волі -· ри<::и, нкі супроводили ге

роїчну трагедію і її особистого життя. Голов

ний герой драми каже: 
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" .•.•••••••••• Невже ж свое жиnа 
Пошарпали ви, друзі, надаремне? 

Нащо ж були ті муки, СJІьози й кров? 

Хіба на те, щоб з нив страшних, кривавих, 

З лицарських трупів зрада порос.па? 

Щоб втіхою зробились гіркІ СJІьози 

Сміховиськом розумних ворогІв? 

Ні, тричі ні! НІЩО НЕ ГИНЕ В СВІТІ! 

Пролита І<ров волае до небес, 

Так rолосно, як сурми янrолинІ 

У День страшний Останнього Суда, 

І б'є крилом в склеnікия грізне неба 

І падае на землю. Той воrонь, 

Що з ваших сліз пекучих утворився, 

Пече серця, займае мозок, кров, 

А стогони звертаються в повітря, 

Пронизують пісні, слова, дуМки 

РІ єднають нас в одно одвічне коло, 

Ваш біль, ваш жаль палае в серці в нас 

І падае минулого завіса -

ВСЕ ОЖИВЕ- МИНУЛЕ НЕ ВМИРА. •• " 

Своїм СіИJІ'ем, про'СЯІКНООИJМ незгасним ІПолу
м~ям вітаїзму, Людмила Михайлі!Вна бJІІИаька до 

твор•Іости Лесі У·країнки. І не ті:ЛЬІКИ в шиrро

:ких просторах їхньої літерату'Рної творчости, а 

й на тісних перехрестях іхньото життя. Ніби ні

чого спільного не мають рИJСИ :біографій обох 

цих поетес, але опільним є джерело суті їх на
тур, характеристачною рисою ЯІКИХ є незлаІМНа 

мужнkть їхньої жіноцькос-ги. Ця ри<:а привела 

й українську громадську думку до ІПОрівнялЬІНоЇ 

характеристики вдачі ЦИ'Х двох велиtких жіно:к 

Українн,І: в найніжнішій любові до свого наро

ду вони були наймуЖІні~шими його захисниІЦями. 

Гро:'.fадська діяльнkть Людми.ли; Михайлі'ВНИ 

почалася ще в час Перш:ої світової війни, коли 
вона поча.1а працю1вати ·в ~иївському ІКомітеті 

допомоги хвори:м уJ<Jраїнцям-,біженцям. Черня

хівська 6рала на пор}'ІКИ за~кла;щн.иків-іfаличан. 

їздила в Сибір, щоб доtпо.могти в ~поліпшенні 

побуту тих із них, Я'Кі 1були туди заслані. 

Політична ді·яльність Стариць:кої-Черняхів

·ськоі почалася 1917 року. На Національному 
конrресі Людмилу Михайлівну 21 ювітня цьото 
ж року обрано до Цен1'ральної Ради від про

світніх і кульrурних орІГаніза~цій мkта Києва. 

Пізніше вона ввійшла до складу Ма.JІОЇ Ради. 

У траІВні 1917 РО'КУ Старицька-Черняхіоська 

НОВІ ДНІ, гру день, 1970 



. на установчих зборах т-nа "У•країнський націо
нальний 1'еатр" була абраІНа в йото Ко,мітет і в 

Репертуарну комісію разоІМ і·з ОлеІкtсандром 

Олесем (Кан~ди:бою) і Володи,мир.ом Са,мійлен

•ком. 

У лютому 1918 року на похоронах кругян 

(юнаків-українців, що ЗаtГИ!Н)'Л'И ·під станцією 

Крути в нерівному 6ою з більшовика~tи) Люд
мила Михайлівна у своїй надгробній промо·ві 
сказала: 

" ... Для нас ця могила залишається nолу
м'ям віри, вона дала нам незабутнє мину
ле. Це бу де друга овята моm~а над Дніп
ром. У хви)Лини одчаю, у хвилини зан~па
ду, у ХВИЛИНИ з·неСИJІЛЯ 6удуть 'ПРИХОДИТИ 

ДО НеЇ старі Й малі, lЦО·б ВіДЖІНВИТИСЯ ТИМ 
святим вогн\=м ентузіязму, який палатиме 

тут і JІЩ ІКам'яюrм хрестом. 

Діти України! Це ІВа ша могила, вона бу
де тим дз·воно.м, що "вівас вокат" .не да-сть 

нам спинятись, не дасть забуги. Цей день 

стане ,r..нбм усі€Ї .:моJrодої У~раїни. Від року 

до року сюди будуть 'приходщrи, тут бу

дуть ~~ІОw1итися, туr 6удуть склащати бра

терсІУку присягу ті, що мати;муть nересту

пити 1ПОр-Їіr життя. І ІКоли життя зітре з па

м'я·ги у сучасників ці дорогі облиrчч·я на
ших ·братів, коли прийдугь н01ві люди ... во
ни •пам'ятатимуть, що -гут лежали ті, що 

'Віддали все, що мали - молодість, щастя 
і життя за волю Угюраїни. Будьте ж 'певні, 
пезабутні Герої, ваша а.\1ерть не буде мар
ною!" 

У травні 1920 ро:ку у вінниць:кому театр1 Ста
рицька-Черняхівська разо·м із а·ктором Амвро

сієм Бучмою піднесла китицю чудо,вих квітіu 

Си-монові Васильовичу Петлюрі. ЗуС"Vріч була 

обставлена дуже 'Щиро й у.рочИjСТо. Бучма був 
одягнений у фрак. У !Коротенькому привіталL

ному слові Людмила Михайлівна назв·ала Го-
• ТJОВ'Н')ГО Отамана )'ІК:раїнсЬІКи'М Гарібальді. 

Піс.1я окупації УІ<раїни ·більшовИІками Ста

рицька-Черняхівська не за.лишала~ся бездіяль

ною. Наприклад, вона створила сальон, в яко

му періодично з6иралися діячі українсьІКоЇ 
tкультури. 

Сrворення цього сальону фіrурувало як один 

із пун.ктіІВ обвину;вач·ення, що ставилося Люд

миtЛІі Михайлі1вній •під час її ув'язнення в "спра
ві СВУ". Люд~Ш.7Іа _І\1ихай.'Іівна Ста~рицЬІка, доч

ка відомого письменника Михайла Старицько

ІГО, ·бу.;ш одружена з професором-ме~Иком Оле
ксандром Григзровичем ЧерняхівсЬІКИІМ. Ії й за
арештовано разом із її чоловіком у тій же спра-

НОВІ ДНІ, гру день, 1970 

ні. На допитах Людмила МихайліІНна ·ПОІКазаті 
себе як людина глибо'К.JЇ думки, висо.І<оЇ прин

Jtиповости і небудеІНаої відва•ги. Блискучий ·ви

ступ ї1 на так званому ~,суді" :вкрив її ореолом 
с;:нши ·Б очах кожно1·о укра·шця, що не втратиІВ 

ІНешСlІбльонового лідходу до розв'язання 'КЛЮ

·чоних політичних питань. Відчувалося, що во
на псре6ра.1а ініцінтину в о6г01воренні порушу

'ЕЗІНИх на процесі питань. в зв'яз:ку з чим rолов

НО\1У nрокуророві Ми:х:JЙ.'Іи·кові в ЦК партії за

•кину.аи, 1цо не ві'н командува1в на суді, а Стари
цька-Черняхівська, і зроби.ли з цього "відпо
відні оrганізаці,йні висновки" - ·переІВ·ели на 
"низову" роботу. 

Засуджено її .на п'ять рокі'в ·СуІворої ізоляції. 
Але че.ре3 кілька місяців Людмила Михайл.івна 
разо'1: із своЬ1 чоловіком 6ула виІПущена і ви
·с:ана за межі КиІЕва, у місто Юзівку на Донба
СІ. 19.36 року подружжя ЧерняхівсЬІ:к:их переїха
ло до Києва. 

У Черняхівських була єд.ина дочка Вероніка. 
~О!'Іа 6у.1а заарештована ще перед процесом 
СВУ, a.::t згодом: її ·випустили. Під час єжовщи
ни Р?ну ( та.к JB<UIИ Еероні.ку в родині і серед 
др~з;в) знову 3аарештува.7Іи. Обвинувачували., 
ЗDІt·Чаино, "Е шпигунетні" - у зп'яЗІКу з тим, 

ІЦО вона одруж~1лася буо~1а із співробітником ні

::.tе-~ьк?го консульства і, хоч з нwм і розійшлася, 
--:- 1 шсля цього нже не в·нпустили. Треrба, між 
шши~·І, зnзначити~ що Ро-на була надзвичайно 
гарна. "\!\ати кинулася шукати дочку. Сліди ·по
nели до !"'ос~вн. ЛюЩ\'Іила МихайліІНна !кинула
ся тудн І ДООІ-J.7І2.СЯ зустрічі З ·СЛJLП,ЧИ!М, ЯtКИЙ Ві'В 
~~раву Рони. Але це не допомогло звільнити 
ІІ. На.впаю~, ~.;Іідчий у розмові з матір'ю у зну
щ::~.нш .::: неІ дІйшов до того, що з нечуваним са
дИЗ:\'ІО:\1 став розповідати Люд.ми.ді Михайлівні 

~~оклl1дно у подро6!1Щях, як він аrвалтvвав іі 
дочку, а.11е не сказав таки., де ГПУ поділо її 
::очку. Об.v.ежи,вся зауваженням, що в Москві 
11 вже не~tає . 

~о~1и Людмила Миха,йлі:вна розІповіла про 
цtи . жах сво.єму чол_ові·кові, той не ви-nримав 
щ-,оІ о удару 1 через І<f.1Іь.ка днів помер від серце
r:юго нападу. 

hсзабаром Черняхівська од~ржа.11а анонім
н_оІ~с~ .1иста від якотось незнайомого лі,каря з 
~ ио1ру, з повідо1І.7Jенннм:, що Рона ЗІбожеволіла 
І r~~!='~6уває в психіятричній лікарні одно·го з 
СІ·~СнрсІ,кнх в'язничних шпиталів. Ма-nи негайно 
вир~rшила .в Сибір на роз~шуки дОЧіК!И. Насилу 
з~аиш."tа тuй шпитаJІЬ. Нача.11ьник його оказав .... ' 
LІ~'J дОЧІ<у н перевезено до іншо.го табору, але 

BlP, Уtовляв, не зна€ до якuго. Очевидно, не на-
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Із смертю сн. пам'яти П. І<. ВОЛИНЯКА, вида,вця і ре

дактора, "НОВІ ДНІ" т21кож могшt ~вмерти, але волею 

чшачів та заходами ІНІЦІЯТИВНОї ГРУПИ журналові 

ЖІПТЯ nродовжено на неозна'Чсно до в г и й час. 

3а січень ц. р. вийшло лосмертне чИсло "Нових днів •, 
що його в:тнг зредаrу;зати і здати до друку ·са1о1 П. К. 

ВолИІняк. Частину гото1юго до друІ<У тексту довелось за

м:ниrти з.відомлсІШЯ:<.І про похорон, текстами коротких 

промов на похороні та коротким нuрисGм про Покійно

го. Поки !Вийшло в світ це лосмертне число ,,Нових днів" 

і було розісла:-;е, проминуло добрих два ~tkяці. По.смерт

не число "Нових днів" І:шдан'О ~коштом похоронного 

фонду. 

До похорону 11. К. Во.1шшка в Торонто (і може ще 

дrсь) повторюва.1ась одна-єдИІна фраза з приводу долі 

.. Нових дн:·в": "По:-.tер Вошшяк - померли й "Нові дні". 
Щоправда, до дн!І похарону (3. 1. 1970 р.) до найближ
чих друз·іІВ і сnі.вробітН'ИІ<ів з·верталась телефоном пані 

Одександра Мнко.тшївна СкрИІпківс~:>ка с.аавамн: .,Не дай

те вмерти "Нови:-.~: дням", робіть рух серед читачів, жур

нал може і повин·ен да.1і виходити". Та цих с,1ів було 

ще зама.rю. 

Запалити вогник ентузіязму пощастило аж тоді, коли 

прибули зві·дусіль друзі ПокJіного на похорон, а дослів

но аж піс.1я того, я·к у гурті при:бу.1их на похорон піднk 

голос за врятува11ня "Нових днів" представник аме ри· 

канських друзів Михаtі.1о Григорович ВОСІ<ОБІЯНИК, 

який до своїх власних 'СJІі·в додав і слова та сугестії Грн

горія 0.'1ександровича І<ОСТЮІ<А, головп Об'єднання 

українських пись~шІників "СЛОВО". А професор КостюІ<, 

вислов.1юючись за потребу рятувати ,.Нові дні", даваа 

і конкретні пропозиції щодо редактора і запевняв актив

ну спі-впрацю з-і с:вого боку та можливу таку ж спів

працю ч.1еніа Об'ед.нашш "СЛОВО", що ного ·niir очс
люе. 

Тому вогникові не да.1и тоді і згодо~t погаснути пе

рекон.тІивими 'с.тюва.ми й ділами ще й інші друзі покійно

го, :співробітІ-Іихи та чнтачі "Нових днів", а серед них 

Іван А. ВАЦЬ (Філяде.'lьфія), Юрій Анщріянович ЛАВ

РІНЕНКО (Нью-йорк), Лілія ПОДУБИНСЬКА (Маямі), 
д-р МІtкола М. МЕНЖЕГА (Міннеаполіс), Олекса Г. КА

НАРЕАСЬІ<ИИ (Монреа.lь). Степан І<УЛИІ< (Нью· 

важився показати; ма.те-рі рештки людини, які 

колись були її дитиною ... 
Люд:\<шду 1'Лихайлівну востаннє заарештова

но раза~t із її сестрою Оксаною Михай.1івною 

влі'ГК.У 19-~ 1 ро!<у. КоJІи до Києва наближалися 
ні'мен_ькі війська о6ох їх, видно, хотіЛИ\ ви

везти з Ки єна, але не :всrиІ ли і наприкінці ЛИІП

ня 1941 року НКВД розстріляло сестер біля за
.'ІЇЗ·:ІИЧІ-юrо ВС•І<ЗаJ1у, прямо На ЗаІЛіЗНИІЧНОМ.У 
торі. 

Так тра·rічно закінчинея тяжкий шлях люд,и

нн, що самовіддано служила лю~ям і Батькі·в

щині свої~t літера Іурни·м: талантом, воrнеІІНИ!d 

ЖІ!ВН3ІJ -словом, жертвенним ді,'ІОІМ і 'Геро'ічною 

безстрашністю. 
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!йорк), Мар'ян Г. ДАЛЬНИй (rвелф, Онт.) Андрій М. 
ЛІЩИНА, Ольга МУРІА, Івзн Д. ПИШКАЛО (Торонто) 
та інші. 

Хоч запанувала думка організаційно :діяти через nп 
ЦІЯТИВНУ ГРУПУ, але через безконечно довге упоряд

конуваНІ-нІ і додруковування лосмертного ЧJPC•la "Нових 
днів" у Тоrюшо ІІ:іціяпшна ·група із своїм заклико~ далі 
вщщв<:~пІ л..:урн<Іл до-сяг.'lа читачів аж по добрих трьох 

~tісяцих пk.1п с-мерти П. К. ВолиН'Яка. Доведось не од

но:-.Іу з нас пекти раки на конференціях читачів за 'Іе 

·:вернення до них (вклад:ка до .пос.'dертного числа "Н.Д. ") 
- ~ прнп·з·~с·не .1уже, і не.1ілове, і '3 чотирма адресами, 

що о.1Іі<'- од~•'У внк.1юч-1:ш ... Треба було приспішено рі· 

шати, де ·і з киІМ "Нові дні" видавати - і :ООИІІfИЛИСЯ на 

Детройті, ::і.е в.1асник д~укарні Петро Во.'lодимирович 

МА'йСІСРА пuІодшз.:я друкувюи і а.дмініtс:rрувати жур

нз";· 

п:сли дуже прнпізнено відбутих конференцій чmачів 

по в-сіх Іюй.JільшИх о:·ередках Ініціятиана група склика

.т,а уста1юнчі збори, які відбу.шся в Детройті 16 т.равпя 
] 970 р. Де.1еrати з усіх осередків nривезли з собою на 

ці збори р:шучі і одностайні ухвали зі своїх конферсн

ц1й: "Нові дні" мусять далі виходmн, підтримка запев

ненз. На цій підста:~і установчі збори вИІНес.ли рішення: 

негайно пр~;1стушпи до дальшого видавання "Нових ..'UІів• 

і друкувапІ їх таки в Детройті. Але ІКрім усяких інших 

тру ;щощ~в ,j перешкод, з диверсійними &ключно, виник

ла п:юб.lе:\-Іа пранної підстави ВИ!давати журнал. І хоч 
формально документ про передачу нам права журнал 

,друкувати підш~сано 2-го травня, "документ той ки 

змогли мати аж під кінець червня. Без того документа 

риз~жувати ми не могли: доситh бо й так мали ворожих 

накидів, і1е хоті.ш самі зробнтн собі пет.'l·і, яку б нам на

кинули во~і:tІ-:еньки. 

Ш.о й казати, втрата чаіеу була дошку.1ьною з усіх бо

кі·н: занепа.1::tв ентузіязм (у ж~ртво~а:вців також); шан

си ~Іалі.ш, бо починалася літня пора; ·слабі на утори 

і ~~еквап.шві .10 ді.1а учасниrки нашого рейсу почали втра

чати віру і поспішн.1и вискочшн з .корабля (їм уже зда

валося, що ми тонемо); у неприхильній до нас пресі у 

чернні початі з'являтись дуже шкідливі для нас (мабуть, 

мобілізо!і::ш:) заяnи типу: "Я не поношу ніякої відпо

'віда.lьІюсти за його (журнал) уже майже nіврічний не

вихід". Не вrDпа.1ково такого змісту і спрямоJJа·Н'НЯ (де

СТРУ'Кти-вноrо, длверсійного) заяви з'являлиtс,я в газеті, 

яю'І ни:: "паносІІ'.Іа" ·і не персстає "поносити" (.,Новий 
uшях"). 

Від липня "Но!3і дні" ПО'Чали виходити в ДетроJhіі -
дво:\tісячнИІми числами. Дуже лоспішати й не було як: 

добрих матерія.lів для дру.кування бракувало - раз, i.l 

!""рошові надходжеюm не були цідком достатні - :д:ва. 

Тож довелось простягати ніжку по л~іжку - і так жур

на.'І має:wо, не внтворивши фі:нансових пробдем (не за

гнавшись у борги). Про поточні справи ми читачам зві

тували в журналі. (Див. "Нові дні" ч.ч. 241--242, 245-
246 та 249-250). 
А тс,пер ·ПОд3Іємо до відома: роковини нашої великої 

втрати - смерти ·Видавця і редактора П. К. Волиняка -
відзначаємо переходом на щомісячне видаванни "Нових 

днів". Це чис.'ю (гру дне.ве) уже одном·kячне. 

Д. КИСJІИЦЯ 

НОВ[ ДНІ, гру день, 1970 



З ХУДОЖНЬО! ЛІТЕРАТУРИ 

Володимир fЖИЦЬКИИ 

м А л д·· н 
~ к А 

НОВЕЛЯ 

Вол. Гжицький тепер, після 21-річвого заслання, живе 

у Львові. 25-ro жовтня ц. р. йому 'С!ПОВН'ИІJЮС.Я 75 рок·ів, З 
чИІ~І його й поздоровляємо. - Ред. 

** • 
їй ·було ·вже далеко за сорок, Маланці вел;и:ко-

1ГО Федя. Зістарілась у роботі й не бачила ра

до-сти. Як мати вмерла, вся робота лягла на їі 

лле·чі. А то вже роІКИІ! БyJ.Ua силЬІНа, повноГ'руда, 
такій, здавалось, родити і ІГОду·ваrги дітей, але 
за'Моло~ заміж не вийшла Ш до староС1іІ в дів

ІКах проходИJЛа. Лице не при,нсщне, широке та 

загоріле взиІМlКУ і ІВліжу, аж чорне. На ньому й 

·очей не розбереш, ЯІКі 'Вони. Но;ги сильні. Ніхто 

:не бачИІВ їх у череви1ках. Узимку в ·чоботях, а 
як онk зійде -боса. Город коло ха-ги невелн

іКІІ!Й, але він ~потребує праці, і вона віддавала 

йому 'ВСі сили. Квітничок роз:вела під вікнами. 
Чорнобривці в ньо~у, ІКЗІНуtnер, м'ята, ~ручені 
паничі і рожі. 

Вранці і ввечорі, ще й роса ІНе висохла, ішла 
.1\'\аланка. в пансь.ку .тхозину ТІРЗІВУ рвати ДJJ!Я ко

рови. Рвала її рука~ми, складала її р)"Ками у ве

рету, а назбиравши, несла на опИjНі та·кий обе
ремок, що аистач~ло б на пів·воза. 
Весняними вечорами, нарвавши трави, сіда

ла іноді відпочити й по~лухати солов'їв. А в ло
зині їх десятки. а опіваооть один від одноrо 

'краще, наче змаІГаютЬІСя. Слуха€, бувало, Ма
ланка і мріє 1про щастя. Чомусь юоди мають 

·те щастя, а вона ні. Чому? Усі її ровесниці, що 

з ними в школі вчилась, 'ПОІВиходили замhк. 
Котрі •вже й онуків мають, а вона не :м·ає ніІКо.го, 

і не знала чоловічої ласки, не чула 1·арячих ос
·Відчень, не зазнала рщцости матерИІНства. 

"Що, кол,И: 6 вийшов і:з ці€Ї лоз,ини і по.кли

ІКав до себе?" - думада :стара дівка. Та ніхто 
не виход:ив. Лозина - це зарості в заплаві Се

рету, На ЛЇВОМУ ПОЛОГОІМУ ЙОІГО березі, ЩО 
·покри:вають кілька ~гектарів 'Пісюуватих земель. 

Власність, я1к во~ИІJ.Іося :в ті часи, була !Граф
ська і навіть траву .рвати в .лрзиІНі забороня

лось. Але сторож обув далекиrм роди·ч~.м Малан

ки і на її "крадіжку" дНІВився !Крізь пальці. 
Хижаки в лозині не жили, хіба що я·кИfЙ до

.машній кіт зай;ще nоласувати ·мишкою, а коJПІ 
'Вдається, ·пташатиною, а заІГаJІОІМ ЛОЗ·И!На була 

при1вілля·м співучих пташок: водолюбних оче-

НОВІ ДНІ, грудень, 1970 

ретянок, оляпок, т.ряСОІІJ'ЗО:К і, головне, соло. 

в'їв. Поети,чне було місце. Особлиоо ·в ч>авні, 

коли і шепіт ріЧІки з кам'яНІИсти-м .7Jож·ем, і трелі 
.солоз'їні і жаб'ячі .концерти зливаються в мо

'гутні ~каз.коІВі rіJмни на честь весни. А rце ·коли 

мkяць ! .. Якої черст.вої душі треtба, щоб 1не роз
мріятись, не забажати, для себе хоч трохи ща

стя. 

Бажа.]а його для себе МалаНІКа. Найбільщим, 
звичайно, вважа.1а, заміжжя. Але роІ(ІИ минали, 

вже сивий волос, МО'В злодій у чуту комору, 

закрався у її русі .коси. І почала жінка втрача'ГИ 

нRдії на заміжжя і щастя. 

По селах, та й по містах, заміжні жінки люб

_.тхить сватати неодружених. ТИjм, що добре за 

•чоловіками живеться, хочеться щоб і інші 
опро6ували щастя, а тим, що невдало одружи

ЛJИІсь, здається, що ·са•мим буде леrше, ~коли 'Ще 

хто скуштує заміжжя. 

Брались кі.1ь.ка разів сватати МалаНІКу, але 

женихи. чомусь не йшли. Надто по-чоловічому 

сильною буJІа ця ж.інка, !При всьому буянні ії 
жі·ночих принад. Зрештою, •кандидатів на ~чоло
'Еі1ків Маланки в селі було мало, сватання· за

тихли на довгий час, зда'Валось, назавжди. І 
зноІВ Маланка запрЯІГлась у ро-боту, з яrкої, зре

штою, і не роЗІпряrалась: цілу весну й літо та
скала траву з лозини, обробляла .город, ва~рИ'tІІа 

їжу батьконі й :собі, а восени і взи~м.ку ... Хі1ба 
мало роботи сільській жінці? 

Але минула ще одна зима в жипі МалЗІНки, і 
·настала весна. Піш.л;а селю.м чуг.ка і дійшла до 
Маланки, що у Дрезнера найнявся до :кооей но

вий форналь. Зразу не знали, З!ВідJКИ він, з якого 

се.'Іа, але скоро і це стало від.ОМИ\.\1, бо село на 

новиrни ласе. Дійш .. 1о до Маланки, що то ІПа.ру
бок, тообто ще не жонатий хоч і не молодий, 

що 'ПОселиІВ'Ся у 6apetl<y для нежонатих, що на 
ім'я Іван, на прізвище Потерейко. Чи справжнє 

це іПрізвиrце, яке стоїть у докуме~нті, чи пріЗІВи

сько дане селом? Ніхто по~кищо не знав і не 

ці•кавиjDСЯ. ТИ'м більше, що прізвисЬІко піді!йшло 
до нього якнайкраще. Невисокий на 3рkт, ря

·бий. Це від аі:спи, ЯІ]{ОЮ хворів у дитинстві, ма

ленькі крУ1fлі, ЯІК у миші, очі, r)І1.щзуватий ніс, 

·КУJІьпюий. Кажуть, від народження, тому до 

'Війська не брали. Оце тілЬІІGІ 'Й до-бра. 
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Скоро після появи Потерейка rв селі парубко

ві додали нове прізви,сько: КриІВий Маньо. 

Тримав у ceJLi я11ку і торгував м'ясом різник, 

що мав вию1хнену в к.11убі ноІГу. Було ще ІВ ньо

го двоє братів, і ті мали однакоіВі вади. Казали 

люди~ і це бу.тr1а правда, що як тіль1ки хлопці 
rз'я:ви.ч:ись на світ, батько їх (та~кож різни:к і тор

говець худ:~обою) свідомо робиІВ сині1в калі.ка

ІМИ, щоб, нк ниростуть, не йшли до війсь:ка. І 
дійсно, лід час Першої rсвітової війни всі троє 

не були мобі."Іізовані і дякували своєму перед

-бачливому батькові. До р·ечі, ~сестра їх мала но

rги здорові, бо військо їй не за•грожувало. 

з rПОЯВОЮ в селі Потере1ЙКа зразу ожили роз-

1МОВИ між жіню1ми, як би то спарув~ати з ним 

Малан.ку. Взялась за це Коs?...:тиха. Та.ку роботу 

вона люби.-rш, сватання було, власне, її rвільною 
tПрофt:)сією. 

Знаоймсrnо її з форналем, ніби виmадкове, 
відбулось у І}{Орчмі. Тоді ще корчма стояла в 
ceJri й ,праtв.ила за своєр~ний .клюб, ресторан, 
готель заразом. Потерейко, заохочеНІИ:й двома 

чарками ГОріJІКИ, ПО!ГОДИ!ВСЯ ПОДИjВИТИСЯ На діБ

ку і, яющо сподобається, то й поаватати. 

-- Тн, пару6че, - говорила КоваJІІИ'ха, - на 
лице не ди·ви'Сь, з лиця води не пити~ ти ЗіВерни 

увагу на КОМ'плеrкцію. - КоваЛІИха, ·колишня 

наймичка у пані1в, знала таІКі вчені слова і лю
би.,lа їх вживати, хоч і не завжди доречно. -
У тебе теж .11и1це не ангельське, - nродовжува
ла жінка, - але не !Е ньо.му .си.ла. Жінку маm

·м:с-ш здорову, а це r.руІНт. А роботяща- та.кої 

nошукати. Та й по.1озина хати її, ·города клап

тик. Не жити ж тобі ві1к у ;пансь~их бараках і 

са.:\ю·му ·Сороч•ку прати! То ще ся:к-так ДОІКИ не 

старий, а що, 1І<оли !По·старі1єшся? 

Доводи КовалІИrшині були ~переконливі, .~д.lі-

валось, саме щастя лі3е 'ЧО.7ІОІВЇЛ<ооі у руки. 

Заохочений Потерей.ко JПО•ГО!ЩИ1ВСЯ н~йближ
чої неділі в супровіді Кова;rихи відвідати Ма-

."Jai!J<)'. 

ТиІМ часом Маланці дали з1нат,и про заходи 

Кова.1ІИ'Х'И та про пр:ирнаqений на неділю візит 

жен!'Іха. До неділІі зали~шило:сь два дні, треба 
будо вла1шту8ати жен.ихоІВі належний ,прийом. 

ІДе сонце не вставало, ЯІ< Маланка 1Помасти
ла хату. а .перші промені, що прорваVІиІСь крізь 

вікно, уже мил!у;вались черВОНІfІМИ ІІІінниками й 

інШИ1МИ ІВізеру.нкам.и, намальованими на печі. 
Давно вони таІJ<ИjХ н:е 1бачили, навіть на Велик

ДjеНЬ, хі1ба що ще за життя матері Маланчиної. 
Цілу ·СУ'боту НОСИJІа ЖЇRІКа траtву 3 ЛОЗИНJИ, 

Що6 у неділю бути вільною від цього заняття. 

Ти1м •бі.7Jь.ше, що на неділю був свій, окреми,й 
'ПJІЯН. Треба обуло зранку ІНаробиrn варени·кіІВ, 
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і не будь-яІ<их, а з ·самиІМ .сиІро.м та з кілЬІк6ма 
жовтками. Це не щодня, і не кожної неділі ;ро

биться. Пісдя ціЕЇ роботи трrеІба 1було нстигнути 
збі·гати до містечка. за .два кілоІМетрИ( від села, 
і купити холодцю. У неділю продрвали жі1НJ<ІИ 
хоJюдець у ве.11иких череп'яних мИІсках. Малан

·ка купила найбіл.ьшу і аж здивУ'Вала •кра'Марку, 
що здавна знаJІа _1\1\аланку та її гаразди. 

·- Що у ІВ ас, якесь свято? - опитала, nосмі
хаючиjсь мRсненько, і ·подала Мала1нці ІМИоку 

холодцю, по:магаючи -вкласти її в хустнІНу та·к, 

що6 можна було нести. 

Маланка не відпоІВіла. 

-Чи не заручини у вас? - блИІснуло раІПтом 
у го.пові зацікавленої жінки. 

- Вuни, - промовила, !Не мо.рІГнувши, Ма

ланка, і •подалаось чи,мдуж віщ ІКрамарІКИь не до

слухавшн її поздоровлень. 

Додому не йш.аа, а ,бі1гла, неначе її підганяв 

·хто ззаду. 

Бать1ко Ма.11анки, ведикий Федь, лриніс із 

•корчми .кварту горілки, і не в боорг, а за готові 
·гроші, які і:'юму лиш,и.па дочка, чим щиро зди

ВуtВав -корчмаря. Він навіть натя!Кнув, чц не від
дав -би Федь заразо·м і бор,rу, коли гроші заве

.:1ись, але той сказав, що н~ соІбі бере і не за 

Ісвої, а ·борг віддасть, не1ма чого сумніватись. 

- Ви ж мене з:наєте? 

Корчмар сказав, rцо знає, хоч це можна було 

розуміти ДВОЗНаіЧНО, судЯЧИ З МіНИ, З ЯІКОЮ бу

.1!0 це сказане. Проте Федь лиця корчм~ревого 
у той час не бачив. 

За горїдку Федь відробляв, ~бо 11рошей ніко

ли не мав. Він у корчмі дрова :рубоо, у суба-ги 

воду нос:tІ'Е, па.іІща у ІПе'Чах, навіть то.ргував пі:д 
нRІглядом господарів, я.кі ·СІвя-гкували .суботи. 

Прийом справив на Потерей:ка величезне вра

ження. На жаль, не модода. їі він, вл.асне, і не 

16ачив, бо КоваJІІиха зразу залила йо:му лельку 

uорілкою, і він тільки ІВодив :по·со.повіЛІИІМИ очи

ома •ПО хаті, не розібираючrи нічого. А коли вже 

ІВіддав належне МJ,"Іанчиіно:му rВJгоrценню, ска

заn, що дуже йому сподобались вареники і, .го

JІонне, студенець, якого дЗJВно не їв. 

-- Та то та·І<а господиня, якої пош)ЛКати! -
за,говорила в тон Ковалиха. - Qrже.нишся, і та

·ке rцодня з.можеш мати, - запевняла, хоч са

ма слабо tВ це вірrила. 

Під час усього обЇ!Щу Іван і не за1говорив з 

_1\'\алаНКОЮ. Не ВИІКЛИІЮШ ЇЇ В С~ОІК, ЯК ВОНа ТОГО 

лрагвула, а ·під вечір його так розвезло, що не 

мЇІг рушитися з .місця, Маланка майже заJНесла 

його в свій ванІКірчиІК і :по·клала НЗ! .своє ліжко. 

Сі.11а над ним і за·мріяла.сь. Вона була щаслива. 

НОШ ДНІ, гру де.нь, 1970 



До голови тиснулись слова і складались у піс
ню, і вона спів·ала її моочки, щоб не розбудити 

судженого, а вранці, коли жених пішоІВ, дала 

·!Юлю го.v'1су, ;що залунав на весь ~город: 

Наїлася качка ~гречки, 
Нwпила·с·я води. 

Ходив Іван до Мал·ані 

Та й поза городи. 

Це були., ·мабуть, найщасливіші хвилини в її 
житгі 

Потерейка зустріла Ковалиха, коли йшов від 

Маланки, 'КОЛО овоїх ворі1·. 
- То я'к? Сватати будеш?- спиrrала, не ві

таючи·сь. 

-- Буду, -- (жаsаа Іван. 

- Вважай, не лідв1е:ди, дівка витратилЗІсь, не 

зроби з писка халя·ви. 

-Не зро·блю. 

- ди.нись!- пригрозила Ковалиха.- Зра-

диш, більше тобі жінки не rвидати. 

- То чо.rо, ні ... 
- Я займусь весідлям, - не дaJla женихові 

докінч:ити Ковалиха, - будrу за посаджену ма

тір. По·можу Ма.чані. Та1ко.го весілля в цілому 

селі не буде, як ми влаштуємо. Тілh'ки ти три
майся! За весь 'Вечір і не з агоІВорив з діВІКою, 
Не 'ПОВ'іІВ у С,!ДОК, Я'К ІІІОДО'бає. 

- Бо я встидаюсь. - І засміявся. 

---Диви, який сор01м'язлиІвий! Ти то'ГО й досі 

не жени·вся, що дівчат стіИда-вся? 

-Може, --хихикав жених. 

·-- Ма .. 7Jа:НJ]{ІИ :можеш не сm.д.атпІСь. 
- Вона така 'Велика, - зruговорив наче з 

острахом Іван. 

- Правдз, - підтвердила Ковалиха, - за

те матим~ш у чім розкошувати. 

- Вона мене ще задушить вночі. 

Ко-валиха 'Гд·янула на жениха. Жартує чи 
справді -боїться? 

- Не бі-йся, - с•казала, - іВИтри;маєш. Вона 

ще не розтратила своїх жіночих принад, наче 

для те-бе бере.гла. Ти це цінити :повинен, чуєш? 

- Чую, - промовив Lван, але про ·що думав, 

чи справді чув - невідомо. 

Потяглось йо:rо с1ре форнальсь1<·е життя. 

Удень возінНІя гною, ·сіна, оранка, а вночі нара 

в бараку для нежонатих і мер-гвец~кий сон. Про 
весіл~а-1J:·Я не говори:n, а коли ІНа нього натЯІкали, 

питали 'Про день шлюбу, відJМахува-вся ру.ка.ми, 
наче його те й не сто-сувалось. 

Інакше діялось у Маланки. Вона ['Отувалась 
до цього ІВеликоІГо дл'Я ІНеЇ свята з усією с·ІGру

пульозністю. ~·же й дружо·к ~підіібDала, 1<упила .в 
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'Мkті нову спіднищо у велиІКі червоні ·ювіти на 

чорноl\tу тлі, вийняла зі ·соорині, щоб прові.рити, 

вишивану крамну сор·о·чку, яка вже кілька літ 
ІПрОлежала, ЧСІКаЮЧИ СЛ~·'ШНОІГО Часу. Добула З 

ш~ремого схав'КУ 'ок,рині синіІЙ оксамитний ·КОр·

,сет, ЦЯЦЬКОВаІНіИЙ На борТИІКЗ'Х •бЛІИ·С'Кі~КЗ!МИ. 

Дружка·:\1 сказала, що хоч 6и :мала nіти ІПіШІКИ 
аж до Хоросткова, а позлі'fіки таки дістанете. 

Поз .. 1ітка -- це тонень·кі золоті листоtІ:К!и, яки

ми молоді прикрашали волосся у шлюбні дні. 
Ці пап:рці були ДОСИТЬ КОШТОІВНі, і не ВСЮJ}.И ЇХ 

можна було ,купити. Тому МалаНІКа з-гадала про 

Хоростків, хоч це містечко і не лежало за 'ГрИ

дев'ять земель. 

-Я не якась ста·ра-стариІЦя, я й багачкам но

са втру. 

Повна щасливих мрій була МалаНІка від дня 
оглядин, аж до призна,чено~го дня шлюбу. По

терейко таки прислЗJВ ·сватів - старих форна
.11ів, що за вгощення п01годились ІНа цю друж

ню пос.11угу . .1У\а.1J:анка іПОдала рушІНиІКи, і першої 

неділі піп ого.7!оси·в у церк·ві 'Першу оповtдь 
Одначе другої не довелось оголошJІвати. Од

нІєї ночі Потерейко ЗІНИ/К із села. Зник песпо
дівано і тихо, так, що навіть сусіди з бара!Ка 

д.1я неодружених не чули'. Речей у нього ніЯК!Их 
не 6у.11о, так що пішов пороЖІнем. 

-- Звідки пrийшов, туди й ·пішов, - rовори

.1·и вранці •б26и ·В баршку для жонатих_ -- Зля

к~вся Ма.1анки. 

- Та та:\-І було чого бояти.сь, - жартувала 

Горпина - дружина одного із сватів. - Мій 
ІJ.шзав, що само:му страшно стало, ;коли йоІГо 

в'язала рушниrкоІМ. 

-- Та,ка Мі/ГjІЗ ЗадуШИТИ, Я:К КИЦЬКа М'ИІШу. У 

того Пот~рейка пушrка духу, де 6 він міг уnо
ратись. 

Баби шептались і заливалІИсь аміхом. Тжа 
ПОдія Не КОЖНОІГО ДНЯ буває. 

Пішли по се.11у :суди-пересуДІИ і, здавалось, 
ті.1J:ь·ки одної Мадані - винуватниці всіеї цієї 
•події - не торкнулись. Почувши rпро втечу на
р('ченого, сховала n СІК!риню нову спідІНицю та 
•виши-вану сорочку і nішл,а, я:к щод.ня, рвати 

траву в лозині. І тільки зріДІКа приходт:rа їй на 

думку пісня, слова і мелодію якої вона сама 
с~nорила: 

Наїлася ·качка греч•ки, 
Напилася води. 

Ходив Іван до Малані 

Та й поза городи. 

Чи спра'вді ходи·в? Через рі'К ·вона вже не 

могла дати на це від1повіді. 
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МИІ<ОЛА КУРИЛЬЧУІ< 

п р о з р І н н 
САТИРИЧНА КОМЕДІЯ 

ВОЛОДИМИР НЕСТЕРЕНКО - артисr. 

ОЛЬГА ІВАНІВНА - вчитель.ка-пеН!сіонерка. 

ПУРW1 ГРИГОРОВИЧ - суtаід Ольги Іванівни по кому

нальній квартирі. 

СУСАННА ВАСИЛІВНА - його JЦ>ужина. 

Дія відбувається у міській комунальній квартирі в наш час 

Передпокій. З нього у різні ·КЇ..'dІІаТИ - троє дверей: 

праворуч - ІІЮШІня.1і зі скромним написом: "0. І. Поз

няк"; посередині - пофарбовані, з блоскучою таблич

кою ,,Пурій Григорович Брик", над дверJІІма коштовні 

портьєри; ліворуч - двері до комунальної кухні. 

Стіни, за винятком кутка, що біля дверей Ольги Іва

нівни, оббиті строкатиtМІt шпалерами. 

Від середніх дверей через увесь передпокій лежить 

яскрава і дорога КИШfІМОІJа доріжка - промовисте {:!Від

чен,ня того, що тут повновладні гоаподарі - подружжя 

Бриків. Біля порога О.1ьrи Іванівн:1 - скромний потертий 

юnлимок. По.ряд з дверима -- старенька тумбочка і сті

лець. Решта передпакою (о~обливо ліва половина) зз

ста,влена дсрогими меб.1ями. сrіни зав,ішано різними при

краса~ми. 

На criлhцr бі.1я дверей сидить О.1ьга Іванівна Позняк -
старенька хвоrюблива жі·Іжа. Вона в'яже вовняну шкар

петку і тихесенько мугиче. 

З своєї кімнати вийшла Сусанна Василівна - повно

вида, добре зодягнена жі:н·ка. Вона з гос:rюдарсь.кою сум

кою -- ЯІ< видно, зібра.12.ся в рейд по крамницях. 

СУСАННА ВАСИЛІВНА. Консерваторія •.• 
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Хіба заважаю, Сусанно ВасИJІівно? 
Виптянув з кімнати Пурій Григорович. 

ПУРІй. Не тільки зав<:ожаете, ось тут - у печінках - ви 

нам ·сидите, шановна Ольго Іванівно! (Хряпнув двери

ма, зннк). 

СУСАННА. Ідіть до себе й той ... Там хоч співайте, а хоч 
гопака-повзунця танцюйте. 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Кватирку відчинила - кімнату про

вітрюю ••• Тому і вийшла-
СУСАННА. Знаю я ці кватирки. Знаю! Вітальню загарба
ти захотілось? А ось-о (Показа.1а д!3і дулі). 

Ош.га Іванівна докірлиuо пахитала га тю вою і знову 

тихо замугика.1а. 

Перестаньте скиглити, ви! •• Пурій Гриторович тоА ... 
хоче відпочити після обіду. І оцей зламок (штовхнула 
ногою стареньку тумбочку) приберіть. 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Взуття там у мене ... 

СУСАННА. "Взуття" ... Мотлох, а не взуття - соромно 
то дей. Вийuша). 

ОЛЬГА ІВАНІВНА (по павзі). Ох, життя ••• (Поволі від

тяг.1а до своєї кімнати <:.тзреньку тумбочку. Вийшла, 

спJ1актт ла). 

Про.1унало два дзвіНІКи. 

(Витершt слLози). Зараз. •• (Нідчиюма вхідні двері). 
НЕСТЕРЕНКО. Здрастуйте, Ольго Іванівно. 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Тс~с... Там сусід спить. Невже ж це 

ти, Володю? 

НЕСТЕРЕНКО. Упізнали? 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Скоріше здогадалася... Ти диви, нкиИ 
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козарлюга. Змужнів, у плечах роздався. САдаА. 

НЕСТЕРЕНКО. Е, які там ІІJІечі ••• (Взяв новий стілець з 

лівого боку пер~·дпокою, сів). 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Ні~ні, Володю... Не займай чужого ... 

НЕСТЕРЕНКО. Та що з ним станеться? 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Прошу тебе •.• Сідай ось на цьому ••• 
(Iloca;t'JBH.1З гостя Н'а споему ст·ільці, а чужий поставн

.1<1 '1<: м'•сце. Винес.п з кімнати другого старень,кого 

сті.lhци, сі.:та навпротн Нестеренка). Да-вненько тебе 

1-te бачила. •. Розповідай, як твої діла? Робота хороша? 
Задоволений? 

НЕСТЕРЕНКО. Не зовсім ... Але робота до душі. 
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Я рада за тебе, Володю ••• 
НЕСТЕРЕНКО. А ви ж як поживаете, Ольго Іванівно? 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Я? Добре, Володю ••• Добре! Бачиш: 
кімнату мені міськрада ВИІДЇJІИJІа. Сусідів маю .•• 

НЕСТЕРЕНКО. Тан-так ... Ну, а сусіди? •• 
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Не треба про це •.• 
НЕСТЕРЕНКО. Треба, Ольго Іванівно. Розповідайте: що 

тут у вас .•• 
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Дрібниці все... Вам, мужчинам, цього 

не зрозуміти. •• 
НЕСТЕРЕНКО. А все ж? 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Столика мого з кухні викинули- Ка
жуть: два столи на кухні - тісно... Для вас, мовляв, 1 
на підвіконні місця вистачить... У ванній всі вішuки 
позаймали ... Плwrу заставлять каструлями - їжу зго

товmи ніяк ••• А ось тут - поглянь, усе їхне ... Ступити 
ніде. Я поставила тумбочку - жували мене доти, поки 

не забрала. •• 
НЕСТЕРЕНКО. Так-так ... 
ОЛЬГА ІВАНіВНА. Погукуюrь на мене, як на наймичку_ 

Одне слово, почуваю себе тут, як надокучлива кварти

рантка. 

НЕСТЕРЕНКО. Все ясно ••. Що ж, будемо шукати виходу ••• 
ОЛЬГА ІВАНІСИ А. Ой, не знайде~t, Володю ... Уже депу

тат міської ради приходив... Совістив... Уже в домо

управління їх викликали - попереджували... Не по

могло ••• Тільки не подумай, дорогий хлопчику, що я на 
сусідів скарги пишу ... Крий Боже •.• Отак хтось із ко
лишніх учнів моїх навідаеться - не витримаю, роз.ка

жу, а вони вже наступають ••• Та марно ••• 
НЕСТЕРЕНКО. А я все-таки спробую, Ольго Іванівно ... 
Спробую без депутата й управдома ••• 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Цур йому! •• Забудьмо про це, краше 

розкажи, мені, Володю, яку ролю готуеш ••• 
НЕСТЕРЕНКО. Про це потім .•• А покищо я піду ... 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Та ти що? Я тебе варенним поча

стую. Поговоримо •.• 
НЕСТЕРЕНКО. Ні, спасибі. Навідаюсь увечорі... Тільки 

прошу вас, Ольго Іванівно, нічому тоді не дивуйтесь ... 
І допомагайте мені ••• В театрі це називається "піді

грувати" .•• 
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Навіщо, Володю? •• 
НЕСТЕРЕНКО. Там 11обачите .•• До вечора, шановна вчи
телько. Я не прощаюсь. •• 

вийшов. 
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ОЛЬГА ІВАНІВНА. Ех -ех... Хлопчииу мій славний! •• Що 
ти вдіеш з такими. Адже у них ні совісти, ні сумлін

ня ... Осот виріс там, де мала бути совість .•• 

Захощпь сусанна. 

СУСАННА. (Зупини.1ас.ь на порозі). Уже... встигJІИ по

натоmувати?! (І<ннуJ3шн Г!1Фвний погляд на стільці, що 

стоять бі.1я вхt'дУ до І<імнати О.1ьги Іnанівни). Бачу, 
ви той... скорс nсю свою гнилу рухлядь з кімнати nо

виносmе ... На показ! Може виставку свСІЇХ меб.1ьових 
rарнітур отут збираєтесь в:_аll.тувати? Ну, шур-:пур це 

баrатство на свою теритер~ю!! А то я з них зараз той ••• 
дров нарубаю! 

0.11>Г<1 IIJ<lН'iІИf::l \ІО:РІКІІ забнрає О6И,1В<l СТі-'ІЬЦі Ї ВІІ

НОСІІТЬ. 

СУСАННА. (Переможн::> взяласп у бо·ки). От-туди! Там 

місце для брухту, а не тут. (Н:.1співує: ,,Mon сосед n-:ег
л:а нгрзет нn кларает-е и трубе-е"). 

Гасне •с.вітло. Лнше чути ш1хабне завивання Сусанни, 

пка, фа.'ІLШ!:ІВ.lЯЧІІ, повторює о•дН'У і ту ж пісенну фразу. 

Різюrй дзвінок. 

Загорі:юся свІт.10. Су:.:ю~нз Ішну.lзся д::> своєї кімнати. 

СУСАННА. (fІрочшш.lа двері). Пурику. Хтось до нас. 

Побігла nідчиняти. 

Заходить незпайт.tець. На го.1ові з:•\t'ята кепочка. На пле

чах оарз заяложен<J. куфайчнна, Н'а !югах - брудні 
шкарбани. Руки в киш~шrх. У куточку В)~ст димить ци

гарІ<а. У прийді важко впізнати Володимира Нестеренка. 

НЕСТЕРЕНКО. Здрасте. Ти- Позняк О. 1.? 
СУСАННА. Вашій О. І. - два дзвінки. 
НЕСТЕРЕНКО. Чхати мені на твої дзвінки. Проведи! 

СУСАННА. А я вам тее... не провідник! 

НЕСТЕРЕНКО. Давай-давай! "Тее". Іч, розбазікалася! 

(Сусанна повільно руШИklа до дверей Ольги Іванівни). 

Та ти швидше дибу.1яй - п.1ивеш, як медуза. 

СУСАННА. Он там ... (С.зма пішла в свою кімнату). 

НЕСТЕРЕНКО. Мерсі (ІUтоnх·нув двері). Значить, це ти, 

стара, повісила об'яву про обмін квартири? 

ОЛЬГА ІВАНІВНА (-виходячи ДІ") nередпокою). Я .•• 
Двері сусі_щьої кіМН'йТН прочини~1иtся - звідти вигля

дає Сусанна. 

НЕСТЕРЕНКО. А маю комірчину бачила? 

ОЛЬГА ІВАНІВНА (зату.1н.1ася хусп:ною, щоб прихова

ти посмішку). Бачила. .. 
. HECTEPEHJ<O. А з Наткою - моею половиною - бала

кала? 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Ну-да ••• 
НЕСТЕРЕНКО. Отож-то. Комфорту там у мене кіт напла-

. кав. Але я ні на які хороми свою комірчину не про
міняв би .•• ПонІмаеш, ст:!рушечко, у мене там два друж
ки ... Коли не надумаеш - завше пляшку на трьох мож

на зметикувати. Це ж красота! Але мені, понімаеш, 

метри тра... метри, будь вони ••• 
ОЛЬГА ІВАНІВНА (тамуючи см.іх). Звичайно ••• Звичай

но... Я розумію. 

НЕСТЕРЕНКО. Нічого ти, стара, не розумІеш... Ось я 

тобі доложу, тодІ ти втямиш ••• Сім'я у мене, понtма
еш, росте •.. Як на дріждЖах ••• жуть, як pocte! Второ
пала? 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Діточок багато? 

НЕСТЕРЕНКО. Вовка - старший мій ..• Знаеш, що ідіот 
вструrнув? Десятилітку ще не встиг закінчити, а вже 

женився! Люсьну привів у ту мою тісноту ... Правда, 

вона нічогенька ..• · Волосся біле, неначе П чорти три 
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дні у жлукті золили ••• Сама тонка, як тичина, а морд.а, 
мов диня. І спідничка во •.• (Показує, яка у невkтки ко· 
ротка с.пілниця). А голосисте, стерво! ЦІJІkІнькиА день 

.,Чере:\tшину" виводить. Не встигла порога переступи

ти, і через три місяці торох - внука мені народКІІа ... 
Швидкісним мето.Іом! Понімаеш, стара? 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Авжеж .•• 
НЕСТЕРЕНІ<О. Як так пІде і далі - то до кінця року ще 

й внучку подаруе ... Утрьох співатимуть свою "Черем
шину~~. А мені од того тріо доведеться у JІЬОХ пересе

липt~ я. То показуй свою кімнату ••• 
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Прошу ••. 

Нестсреако з О.1ьгою Іnанівною ззйшлн до І<і~шати. 

СУСАННА. (Що до.:J І<Р?.'І.ЬКОМ<І виг.1ядала зі своєї кім
нан!). Пур~tку! .. Чуеш, ПуриІіу •.• Тут якийсь тип при
йшов .:J.o ціеї... кварТІtру міняти .•. 

В1~йшов Брик. 

ПУРІИ. Де він? 

СУСАННА. Он там... Кімнату тее... Обдивляється... ОА, 
пропали ми, Пурику ..• 

В·1хо 1лть Нестеренко з О.1ьгою Іванівною. 

НЕСТЕРЕНКО. НіL~ого кімната •.. ЯІ(ОСЬ утиснемось. А тіс
но буде --:- отут, у вітальні трохи розселю. Чого б вона 

пустува.1а ••. Да! То я тобі, стара, ще не всю свою ра
дість розкрив... Менший мій - Тимко... Яому сьомий 

пішов... Ох і славне хлоп'я! Розумничок... Не син, а 

чистісінький тобі вун;~,еркіт .•. Викине якесь колінце у 
сусідньому дворі - І записочку: "Стережіться, хванта
мас!" Уловила, стара? йому ще А семи нема, а він уже 

всі бунви тямить .•• А знаеш, як він їх вивчив? Стоїть 

у мене в сінях батарея порожніх пляшок, от він по них 

грамоту здобувае: бере пляшку з-під "Апельсинової" 

І гукае мені: "Тату, це ,;А". "Брусничне вино" - бе ... 
"Во~ка мосtювская" - ве •.. "Звіробой" - зе ... "Черво
не міцне" - че .•• Ну, А так до кінця абетки. Іч, до чоrо, 
стерво, дійшло! Улови.'Іа .•. 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Уловила ..• 
НЕСТЕРЕНКО. А оце, по.німаеш, таке колінце вm<инув, 

що жуть! Задумав, пройдисвіт, ракету запустиrrи ... На 
Марс! І звідки думаеш? З кухні! Ідійот малий! Так І 

жди, що квартиру на Гіросіму перетвориrь. •• йому, 
знову ж таки, розмах потрібен. Там у мене, стара, ба

чила: ніякого простору. А тут як щось затіе, -я його 

в потилицю - і ось у це хвае... Пускай свої ракети, 

скільки тобі влізе. Дім цегляний, не те, що моя комір
чина ••• Вірно я кумекаю? 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Хіба я відаю ••• 
HECTf.PEHKO. Зате я відаю. Отут поставлю мамашину 

скриню... Моя старушенцін мае таке древие багатство, 
скриню... Три тонни нартоплі засип - влізе... А в неі 

там сяке-таке шмаття ••• А в основному - шаJП.і.пь та 

блощиці чи по городському t<лопи .•• 
ОЛЬГА ІВАНІВНА. А чого ж ви їх не труїте? 

НЕСТЕРЕНКО. Я на них ноль уваr~ •• Мати, значmь, тут, 
на скрині, кунятиме. КомфортІ Да, ти ж менІ, стара, ще 
комуна.ІJьні удобства не показала. 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Ось сюди ••• Цим корид.орчиком про
ходьте ... 

НЕСТЕРЕНКО. (Ві,·tштовхнув отетеріле подружжя Бриків 
і руш1~в на І{ухню, а.1е зуш111швся). Гм ••• Коридорчии ... 
Та це ж цілий скарб! У мене, понімаеш, братуха е -
J<лим ..• Так взаr·алі - славний хлопець. Снмпатяга! Or 
тільки одна дрібниця - алькоголік. Як до чарки при
клався, то зразу за ножа і до першого зустрічного. 
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"Заріжу! Порішу!" ОтакІ жарти ... Він, може, й не зарі
же, але, як кажуть, ворожка надное raдana... Набе

реться, пройдисвіт, а до мене спати човпе ••• Отут я йо
му J(ухвайчину прокину - нехай чмихае ••• 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Звісна річ •.• 
(Подружжя Брнкі11 аж за голови схопилося). 

НЕСТЕРЕНКО. (На миrь зник, а затим повернувся). О, 
ванна є? Велина, емальована! Це ж те, що тра! Я в ній 
знаєш що? •• Огірків насолю. На всю зиму вистачить! .. 
А помити~я можна і в лазні... Не пани! Віничок під ру

иу - і диб-д~tб... Приемне з корисним... Да... А чого 

це, стара, я не бачу другого столииа в кухні? 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Сусіди иажуть: два столи тісно ... 
НЕСТЕРЕНКО. Тісно? Хто кажt-? Оця каракатиця? (Л.о 

Сусанни). Ну, знаешІ ПриАде Натка. .. Половина моя ... 
Вона тобі вмент баньки ОІфопом повишпарюе. С.лово 

всупереч писнеш - і амба! 

ПУРІ.й. Слухайте·но, ви! Не дуже тутІ 

НЕСТЕРЕНКО. Що? Ану з очей, а то як дзизну по хва

саду - три дні червоним неміцни,м у носовичок стіка

тимеш. В трете піду на п'ятнадцять діб, але терпі rи ота

них ідійоrів не стану! •• (До 0.1ьги Іванівни). А ще сум
нlвався: м·інятися чи не мінятися... Тепер з прИІПІ.ИПУ 

поміняюсь. Пиши, стара, заяву до місьиради і будем 

нить могорич. (Рішуче nішов до виходу, зупИ!Н'wвся). 

Отут у стіні на б'ю ІІ.вяхів і спецівху вішати му... Я слю
сарюю... Каналізаційні труби ремонтую - спецівочка 

у мене пахуча- будь здоров! Не тра буде бунетів ку

пувати ... Приветик! 
Нестеренко nийшов. 

Пішла у оnою кімнату Ольга Іванівна. 

Пурій ГрИІГорович з Сусанною Василівною сто!'Іть мов 

отетерілі. 

Нім а сцен а. 

СУСАННА. Що ис це теє ..• Що ж буде, Пурииу? •• 
ПУРІА. Біда буде, Сусонько •.• 
СУСАННА. Він же нас того ••• з потрохами поїсть. •• 
ПУРІй. Від таzюго пройдисвіта чого хочеш чекай ••• 
СУСАННА. Треба шукати порятуниу. 
ПУРІА. Треба... А.ІJе де? 

СУСАННА. Заборонити тее .•• обмін! 
ПУРІА. Всім дано право міняти... Не заборониш ... 
СУСАННА. А де ж •.• де порятунох? 
ПУРІJ'І. Де? Ось тут ... (Побіг у свою кімнату. вmюсить 

. но~ссенькиdі .сто.lІJІІ<). Це на кухню ••• Для Ольги Іва
нівни. •• 

СУСАННА. Що?! 

ПУРІй. Те, що бачиш... Поки заяви не написа.ІJи, треба 
налагодити стосунки ••• 

СУСАННА. Я- з нею? Теє ... Стосунни? Ніноли в світі! 
ПУРІЯ. ,сусю, не rавкаА! Краще швиденько винеси нашу 

поліронану тумбочку і постав бі.;rя її кімнати для взут .. 
тя... Та стільців кільt.:а пристойних... А то оселиться 
оцей ... тодІ він нас уперед ногами звідси повиносить ••• 
itloн.ic CTOJia у 1\YXІfJO). 

СУСАННА. А таки так ••• (КинулаІСЯ дu кімнати, винест1 
~nІдти нову тумбочку, стільці і поставила бі.'Ія дверей). 

Вбігає Пурій Григорович. 
ПУРІА. Оця клята доріж'Ка так роЗJІяrлася на всю ••• При

І'іери і1, Сусонько ••• 
СУСАННА. А навіщо ж. Пурику, її той ... Навіщо приби
nати? Бери-но за той кінець .•• 
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ГІерестнлають килимову доріжку від дверей Ольги 
Іnанівни - до вхіlU-І'ИХ. 

()так буде нраще .•• Вона ж старенька. УА треба по м'я-

чому ходити. А ми собі простеиькиА простелемо. 

ПУРІй. (Побіг у кімнату, вині'С вазу з квітками). Оrут ім 

місце .•. 
СУСАННА. Мою імеЮІу вазу, Пурику'?! 

ПУРІИ. Твою іменну, Сусонько ••• 
СУСАННА. Нізащо! 

ПУРІИ. (Biдwlc вазу назз.д). Ну, гляди ... я хотів, як кра-
ще ••• 

СУСАННА. (Підкрал<t~ся, зазирнула у замкову щілину). 

Ой ••• вона вже тее ••• (Побігла, схопила ІВазу з ·Квітами). 

Хай бу де і ваза ... 
ПУРІй. Щ() вона? (Зазирнуn у зам~кову щілину). Я так 

і знав ••. Вона вже пише ... напевно, заяву ... 
СУСАННА. А то ж що? Звичайно, тее ... заяву_ Пізно ми 

того, опам'яталися ••• 
ПУІ>Ій. А може ... Може ще не пізно, Сусонько? 
СУСАННА. А чиІ'tІ же ти цю пожежу загасиш? Чим, Пу
рику? 

ПУРІй. (Збігав у кімнату, винk пляшку вина і чарки). 

ОсІ. ц:~м! Стукай, Сусонько ... 
Сус~шна ст~'кае. Внходm·ь Ольга І·ванівна. 

СУСАННА. Ми туr теє ... порадилися з Пуриком ... Тобто, з 
Пypier.t Григоровичем. 

ПУРІй. Еге-еге, порадилися ми з Сусею ••• тобто з Сусан
ною ВасИJFі·вною і вирішили запросити вас, дорога су

сідt.:о, на обід ... 
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Що ви ... спасибі ••• (Побачила тумбоч

ку). А це що? 

СУСАННА. Тумбочка... Тумбочка, О.ІІЬrа ІванІвно... Це 

вам ... У нас вона тее •.• без діла стоїть... 
ПУРІА. І столик на иухні ми nоставИJІИ. Теж вам, ОJІЬГо 

Іван:Івно... ЗоfІСім новенький... На ньому вам зручно 

буде обідати ... 
ОЛЬГА ІВАНІВНА. У мене свій столик е... Але ж там 

тісно ... 
СУСАННА. Та яка ж там тее- тІснота? 

ПУРП'І. Краще, дорога сусідко, в тісноті, аби не в обидL 
Вірно ж? 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Та вuно то так... 

СУСАННд.. Як вам щось тее .•• нездужається, то ви той ... 
кажіть, я і обід вам готуватиму. 

ПУРlй. Справді ж бо... Вона ж молода. І ие працюе ... 
А ви старенькі... все життя діточок навчаJІІL.. Вас ПІа
нувати треба. •• 

ОЛЬГА ІВАНІВНА. Вибачте ••• Але ж раніше ви мені цьо-
го не rовприли... І уваги такої не приділяJІИ ... 

СУСАННА. Та ми були трохи тее... трохи сліпі буJІН
ПУРІИ. Це - точно! •• БуJІИ сліпі •.• Тобто, недобачаJІи. 

СУСАННА. А. оце прозріли... Ви ж така славна жіm.а! •• 
ПУР·ІЯ. Ви ж така чудова сусідна! .. (Налива€ чарки). Да-

вай. Сусонько, вип'ємо за здоров'я Ольm Іванівни. 
всі разом ••• 

СУСАННА. Ви ж така •.• Ну, така-така! (Лізе ціJ1у,ватИІСя 

:ю О.lЬПІ Іваніо.І-rн). 
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Що ж ••• За тоJІ.ське nрозріння. 

ЗАВІСА 
("УКР Л,УНА") 

···--··········~························ ДОРОГІ ЧИТАЧІ І ЧИТАЧКИ, У КОЖНОГО 
І В КОЖНОУ З ВАС НАПЕВНО ЗНАйДЕТЬСЯ 
ХТОСЬ РІДНИй, ПРИЯТЕЛЬ ЧИ ЗНАИОМИИ, 
ЩО МОЖЕ СТАТИ ПОСТІйНИМt ПЕРЕД
ПЛАТНИКОМ НАШОГО З ВАМИ ЖУРНАЛУ 
- ПОМОЖІТЬ ІіІОМУ ПРИЄДНАТИСЬ ДО 
НАШОГО ГУРТУ. 
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РЕФЛЕКСІІНА РАДЯНСЬКУ ДІІїІСНІСТЬ 

Микола ХИМИЧ 

УИРАІНСЬНА РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
Минуло в:же ,к.ілЬІКа рокіІВ, нк до на1с дійшов 

останній, 17, ТО'М УРЕ, а наші ~апеціялісти-кри.
ти.ки так і не дали за:гальної оцінки, буtдь-·що
будь, значної Події на т. зв. уюраїнсько,му .куль

турному фронті. 

КоЛИ паяни;вся пер,ший том, то було 'Кілька 
відгуків у пресі, та всі вони зупинилися пере

важно на тому, що в то'Мі не з1гадано про Сте
пана Бандеру. Об'єктивно~ ТІр·еба б ~було його 
згадати,. Критика ____..: опршва .складна взагалі, а 
особливо, якщо мова про .підсовєтсЬtке видан

,ня, в якому все пишеться не так, як, воно було 
чи є наспраІВді, а так, як насьотодні поТІрібно 
компартії. 

. Це. 1правило не я придумав. У п~редмоІВі до 
першого тому ,оказано, що УРЕ має ві~довідати 

та·ки·м виІМогагм: 

1) ученню Марк'Са-Леніна, збагаченого 

компарті€ю; 

2) показати братерську єдність українців 
з 'ВеЛІИКИ'М русЬІкиjм народ.ом; 

З) що вона насамперед екеравана проти 

українсьІКого ·буржуазного націоналіз

му. 

Що .все це значить на nра:ктиці, знає й мала 

дитина. Ми до таких nередJМов звИІКЛИ і воНІИ 
у на·с не вИJкликають ніякоІГо здивовання. А я-к 

:·би це диІКо ви,глядало, .коли б, на:приІКлад, нім

ці, видаючи якусь ІКНИІГJ, попередили: тут на

пи,сано тЗJк, нк учиІВ Бkмарк. Або я~кбц фран
uузИ ІПО'СилаіоlІ'ися на Наполеона і т. д. 

Не 1можна віднажитись і сказати, що це є со

лідне д,жс:рело для вивчення У.юраїни. Остап 
Вишня відрізняв КНИ'ГИ, написані ущкловами, 

ві~ книг, напи,саних українсьІКою мовою. УРЕ є 

нкраз зразо~к кнИ['И, напи,саної укр'слова:ми і 'в 
ній, rіри бажанні, можна знайти дуже цікавий 
матеріял для пізнання теперішнього становИ.
ща України. Подамо кілька приІКлщдів. 

. ~ J. Село· БанкІвське, що gад Дінцем, майже 
моє рідНё село. В ньому знайшли ориrінальний 
посуд чотиритиІСячолітньої давности. І, щума
'єтс,. він зберігається у яко,мусь музеї сувер·ен
ної України? Нічото схожо·го! Знаходиться він 

у Jle1iiнrpaдcькo:Vry Ермітажі. 

2. Топаз. Цнм дорогоцінни~м ~каменем багата 
наша Воли)Нь. УРЕ повідомила, що тут знайде-
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!Ю уніІКальний кристал ТОіПазу ва·гою 68 .І<ІГ. Тут 

вкралася неточність. На Волині знайдено ІКІРИ· 

стал топазу вагою 117 юг. Колекція жодного 

:музею світу не іМає чоІГОІСЬ пощіІбноf"о, а от му

зей хліборобства МосковсЬtкого уніJв~ерситету 

;м. М. Ломоно,сова ·має. 

3. Сидір Ковпак. Перераховано всі його по
сади, починаючи від участи в коміtеіі дЇJm'І'И 

зе!\tлю після рев.ол·.юції, а про от останню, зда

валось би найго.'Іовнішу - що він військовий 

!\Іfіністр УРСР - ні {:ЛО~а. ЦіІКаво - чо:му? Чи 

не то:му, щоб не осмішувати, цього справжньо

го ~героя, такою ·смішною 'ПО;садою, .якою є nо

сада військового ;міністра УРСР? 

Багато не заното!Вано осіб, діяльність я·ких 
І!lов'.~зана якоюсь мірою з у,країною, навіть діІЯ

чі-в _совєтських. А от Інне.су Арманд - .любов

нищ~ Леніна -згадано. Вміщено й фото. Мащ

муа~ель, нема rцо ~казати, 'Гарна. lmLiч не[Ю·Га

!'ІИЙ мав смак. 

5.:~ Для підкріплеННЯ :блаІГОТВО.рНОГО ВПЛИВУ 
~,вел!ІІКОГО

1

' російсьJ(ОГо народу на "малий" у;к
.раїнський народ заното,ваний велИJКий [Ір·ед

стаюJН'К ве.тrюGо,го народу Гри,горій Распутін. 

Без згадки про нього учення Маоркса-Ленін.а, 

збагачене компартією, стратнло б -на У~країні 
1Вснке значення. 

6. Диво.ви~на ;кля.сифікація діячів У:юраіни. 

Оrь їх шкала: 

українські 

укр<І.Ї!-Іські радянські 

українсько-російські 

укрзїчсько-російсьІ<Jі радянські 

українсько-польські 

російсько-українські 

російсько ·У країнські радяrюські 

ІШЇ-ВС\,Кі 

дожовтневі 

вітч из ня·Н'і 

дворянські 

національно

буржуазні 

радянські 

радянсько-

партійні 

укр::йнсьІю-6уржуазно-нзціоналkтичні партійно. 

українсько-дворянські 

громадські 

кріпосницькі 

nійсмюві 

церковні 

Можливо, є й інші ,ко'Мtбі:нації. 

7. ІДе одно диІВацтво, хоч на ньоІМу немов би 
ук,раїнська наука й виІГрала. Деяких учених за

раховано нк уІкраїнсЬІких, хоч вони, за ового 

життя, ніколи не внажали •себе приналежнИІМи 
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до українства. НЗІПри.клащ: Бессер ВІллІбальдІ. 

Народився в Авс11рії, учИjВ·ся в Кра.кооі, а в кін

ці вийшов український ботані·к. БернардаццІ. 

Народився на Північному Кавказі, вчився в Пе

тер-бурзі, а став видатни:м )11Кrраїнсь·ким архітек

ТО\1:. Те ж саме щодо Баха, Кірпічона та інших. 

8 .. Цікаве бачимо про академіків Академії На
ук УРСР. Я нарахував 93 академіки, живих на 
ча•с ви,ходу відпові~но·го тоІМу. З них: народи

лося на У;JGраїні 54, а за її меЖЗ!!.ІИ 39. З тих, що 
паородн.'Іися на Україні, І4 яrвно не є українцЯІми. 

Це ·мінімум. Отже, академіІків )'І](раїнців - 40 
а•каде'МіКіІВ не-українців - 53 

9. А наука в Академії Нау•к виrляда•є та·к: 

мате:мати.ка--фізиІКа-хемія 

технічні науки 

прчрод!fИчі науки 

сільсько~господарські науrкИ! 
ліrсництrdо 

медицина.-·ветсрина1рія 

е.коно·~fічні науки 

історія 

археоло·гія 

філософія 
nраво 

мова 

література 

мистецтво 

ЗО а.кадемі.ків 

23 
23 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Треба зазначити, що література предста·вле
на таки:\ІИ "корифея-ми" нау.ки, ЯІК от: М. Бажан, 
П. Тичина, Од. Корнійчук, Янка КуJПала. 

І О. Гетьмани Украіни. Післ·я Богдана Хмель
нІrцького всі геть.мапи (І5 осі'б), за винятком 

Данида Апостола (тіль.ки його є 'Портрет) ІПО
ІКазані, нк нездаtри, зрадник~ уІGраїнсь.кого на
роду та його інтересів; це були особи, що тkль

•КИ й дбали про •власне Зtба·гаrче.ння, а гетьман 
Іван Скоро·падськиrй ще й заокріпостив с·елян
С11Ю. 

Більше наводити прикладів - не дозволяє 
замовJrений ·розмір статті. В УРЕ вся історія 
УІ,раїни по.казана тенденційно, ВИJКривлено, не
прави."Іьно. ~· цьому дуже легко можн~ пере

·снідчитись, прочитавши ві.щпові~дні гасла. Але 
в ім'я об'єктивности треба сrказаrи, що це не 
тідь.ки історі•я У·країни тruк висвітлюється. Во
ни навіть історії своєї 1паортії ніяк не можуть на
ІПисати -і перелисують їі післ·я кожного засі
дання ЦК. 

Та в ім'я тієї об'єктивносm треба сказати, що 
:\ІИ са~Іі свою нед?.вню історію ви.~ривлюєм:о 

тRк, нк тільки на це дозволяє наша національна 

фантазія. Кі."Ім<а прикладів. 

І. nеребування німців на Украіні у 19І8 році, 
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як тодішніх наших союзників, у нас вневітто
ється неrати.вно, і тільки тому, що я.кось не-

3rучно, непопулярно німців ІВважати; за союз

ни•ків. А якби не німці, то ми нічнІМ би не визна
чилися в період р·еволюції в Російській імп.ерії. 

Rже в пер!uі дні І918 року червоні зайня.11и УІ<· 

rзї!-fу, в тому й Київ, і на тОІМу б і с.кіІНчилася 
Rся наша т. зв. національна революція, бо виг

нати більшnвикі·в не було нінкої змоги, бо по
тр~бІ-юЇ війсІ.кової сили ~·країна не ·мала. А заІВ

дЯІ\И німцР.м були створені деяІJ<і умоІВи, ЯІКі дa

mf ~тжлив!сть n:ротриrматиІСь І9І8--І9-20--21 

і П·)ЧеlСТИ 22 рОІКИ. 
2. Оце недаино иіл.значили. роковини створен

ня диRізП "Галичина". На ювілей~х торжест

nах знову по вторено юlзочку про те, що це тво

риво було по-грі•бне, v.к зарОJІ.ОК майбутньої ук
r?.їнської нзціонаЛJ·,ної шрмії. Яка могла бyrtf 

національна армія при німцях, коли ·вони не 
tкри.лІ1'СЯ з тим, що йдуть з.войоовув.ати. жипеви·й 

1простір і винищувати у:юраїнсьrкий народ? Це 

яоІ•и й робн .. 11и в дій•сності. НаС'правді справа ця 
вигляда.'Іа так. Галичину, я.к колишню авс'ІWіі\

сь.ку територію, німці вважа·JІІИ 'Частиною німе

цького райху, населеною хоч і нижчою расою, 

але ціЛІком ·придатною для .rгармаmо·го м'яса, в 

якому тоді була велиІКа по~реба, а тому й нака
зали тодішнім галицьким провіднШ<ам твориtrи 
віrйськовj частини. В тодішніх rконкрет.них об

ставинах треба було з Ц~''·М поІГод:и-гиІСь. Ітпого 
•вихолу не було. Отже, нємае ніякої .nотреби 
складати про те •казочки. 

3. Теж оце недаtnно відов·Я111<}'1ВаІЛи т. зв. со" 
·борні·сть, хоч в дійсності нія'КОЇ соборности не 

було. Вона бу.'Іа тільки проголошена. До .само

ІГО кічця війни з росіянами уряди о-бох У.краін 
діяли окремо і нерідко на·пеrрекір о~дин одному 

у ди,пломатичній і війсь·ковій ділянках. 

4. А найяс~равішою іл(ІОст.раІЦією фальшувЗІНr
ня !-!ашої іст()рії є заява нюджерзійсЬІКоЇ газеrd 
"Сво-бода'' ·- Наtприкінці ЛИСТОІПада І929 рсжу. 

Тоді ·сенатор д-р Роял Копе.11еrнд вніс до Конr
.рссу законопрО€І){Т - визнати У.юраЇ'нську На

rод.ню Рес•пуб~1іку. Як то водиться у США, роз
почалося пе~)ес.'Іуху'3ання знз.,вців тієї оправи. 

Пrоти визнапни ~7НР виступиJІІИ ·комуністи і ·га
зета. "Свобода", де було над~~>укО!Іане таке: 

а) Не ві·_щпо·відає ВІПовrні дійсності м·ерrджен
ня, rцо Україна була в ми·нулому ві."Іьною дер

жавою; 

б) Ко·пелеНІДа повідомили, мабуrь, "петлю
рівщ··, отже геть з йо·го законопроектом; 

г.) Куди пош.1е Америка свого nосла? 
(Взято з кни1ги Е. ОнацькоІГо ,,У вічноиу 

місті", стор. 178). 

НОВ[ ДНІ, грудень~ 1970 



ЛВІ ЛЕНІНСЬКІ ВИСТАВКИ ТА ~іХ НАСЛІЛКИ 
У 100-річчя з дня народження "визначного гуманіста

В. Леніна в прим.іщенні бібліотеки .міrської управи в м. Тu

ронто відбулося дві висташш.· 

~ерша внстав.ка п·~д на•звою. "В. І. Ленін - . Засновни!\ 
CPCl' - J.їІого роля в історії" відбулася навесні ц. р. ВІ\ 
ста!~ку фі·нансува.:и канадські Вlідавці і пошИІ})ювачJ ком:~·
нkшчних в1щань у. КаJ:Іаді. Вона тривала ·дев'ять з nоло

nиною днів. 
Під час ц1єї виставки, яка висвітлювала ЛеН'іна однобо

ко, роби...1а його "найгенія.lьнішиІМ" ~ "наймудрішим" у сві
r~ а СРСР показувала як рай на землі, багато громадяtІ 
м. Торонто, зокрема тих, які втек.1и від того раю, обури
шtея Щ>~ти таІ](ого ·видов_ища. І зовсім слушно зробив ол
дермен Васидь Бойчук, яюІ!Й порушvJВ .питання про Леніна 
Н'а засіданні торантської .мk.ької ради. Він вніс пропози
ці.Jе .. щоб ,"міська рада попросила управу публічної 6іб.1іо
тuи про дозвіл користуватися місцем у біб.1іотеці пtм 
орсанізаціям канадських громадян, як-і захочуть показата 

Леніна з іншого боку, чиrм випра·виться незрозумілий тер
мін - "гуманіст", прикладений ~о rієї .'І юдини". Пропо
зицію В. Бойчука Підтримав олдермен Пікеп, а олдерме11 
О'Донаrю вніІс додаток: " ... Міська рада висловлює ·свої 
співчуття •всі!М тим, що потерпі.1и від режиму Н. J lеніна і 
його наслrідни·ків". Додаток до -проп03ищіЇ В. Бойчука г.іn
трпма•в олдермен Бейвіс. Пропозиція Бойчука з додатком 
була прийнята 18-ма гмосаІМи з одним проти (о.1дерменз 
Сівелла). А \І!ругого .ТІистопада 1970 р., в присутності май
же всіх членів міської ради керіЬJН'ИІК &ИІС:Тавки Юрій Ши.м
ко В'ідкрив виставку. З коротким словом про виставку і Ле
ніна в*тупив- голова міста В. Деннісон, а подяку пресі і 
гостя·м -склав олдермен В. Бойчук. 
Виставку під назвою .,В. І. Ленін без гриму" організу

вало дванадцять етніЧІН'их організацій, а серед н-их .і Комі
тет УкраїицLв Канади. І;lиставка тривала до 13 листоnада 
цього року. 

Серед чІІсленоНих експqнаті•в -- .книжок з бібл.іогрсtфїі й 
мемуарнетики про Леніtнз і комуніст-ичну сис:rему взаrаЛl, 

вирізок ЧІІ й просто ·перефотографованнх сторіоок •з жур

наліu •. газет та листів дО· людей західнього c.iJtiтy sід уярм
леuих ~ приречених московськИJ.\Ш днІКІаторами на заrп

бедь у таборах nримусової праці та в лікарнях розумово 

х·ворих видне міЩе займали документальні зни.м.ки, які 
свідчили :про дійсний стан ле·нінЇІЗоМу в СОСР та його са
тс.аітах, т. зв. народно-дем<жратичних республіках. 

На· nолоtнищах світдин відв.і.дувач побачив. як закріп
люваJІася "влада рад", ко.1ективізація із страшним голо
дом. в Україні, коацентраційні табори і розстріли, будова 
arpoмiq в СРСР, маІС.ові ·- хрущовські- рострL1и у Він

ниці (1938-41) і ро~стрілн польських офіцерів в Катині 

(1941), радЯнські танки. а Будапешті і Празі, науксt d русІа
фtкаІtіЯ, імперіялізм і ко:юніялізм, радянський мир і справ

жнє обЛиччя. ленінізму----сталінізму-хрущовізму з тепе
ріш!Іі:мИ · престолонаслідниками. 
Оглядати таку ВІrставку тяжко. Не легко дивитись на те, 

що пережила та ще й чу дом вціліла людина. Тому на ви

ставці панувала така тиша, як в гро6нищі. Тільки час від 

часу, то тут, то там, старші люди дихають тяжко-оре

тяжко ... 
Як і треба було сподівапІІСь, Москва з відпов.ід.дю не 

забарюtась. Вже з nерших днів востав.ки урядовець мі

сt.коь DO:i1111 олержав телефони з радяоНtс.ькоrо консульстgа 
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- з Оттави. А вс.:1ід за телефонами управа міеької біб.'Ііо

текн одержада листа в·ід канадських ·вИІдавціа і розповсюд

жувачів комунсітичної халтури, в . я.кому ·вони довод.ять, 
ЩО "Анти-ЛеН'інська виставка ·Не має ерудиції і об'єКТИ'В
!-10 :ти". А моr:ковська "Прав.:tа" з 11 листонада 1970 р. на
друкувйлз •·різну cтaтrJn. "Пра~да" пише (цитуємо за 

то;:-очтськИІМ щоденни.к()ом "Гдоб енд Мей.1" з 12 шrстопа
да ц. р.): 

"Фашнстівсью покидьки, ІшкористовуючнІ теперішню 

ситуацію біJІЬШ надійноІо, як бу дь-коJіИ, вдалися до "сг.о~ 
еї ху.1ігансьhої анпrкомун•~:.:тичної ,антирадянської д~яль

НОСТІ1 і їхній з.1uбшu1 грубий ге-лос звучить в унісОон з r J

.1оса~ш ~ІісцеІшх ревних реакціон.ерів ". · 
"Хоч ЇХНі ~ЧІІНІ\И і Не Є HOBill\Ш В КаJ-Юді, &.1Іе КОЛlІ ВОШІ 

rташтовуюнся, як у випадку з ці.єю виставкою ("Прав

да" не Пі).J.З~Іа назnн виставки --:- І. П.), з відома ,і благо

с.1овення ~шторrrrеті'в (не згадують імени голови міста, 

щоб він не спш другим Діфснбейкером в Україн'і- І.Л.), 

тоді вони набирають іншого забарв.'Іенн.я". 

"Правда" пише про якийсь ,.Меккартизм канадського 
взірця" і зараховує до його "чем·піонату" пресу, а серед 

неї й щоденню< "Глоб снд Мейл". Слаба це і неперекон

.'ІІtса обсрона Ле:іііна і .1енінЇ:ЗіМу. Тому й не можуть такі 

оборонці розрахозувата на нкнйсь моральний виграш Т.2-

кюш своїми виступами. Іван ПИШКАЛО 

Не давши вмерти ,,НОВИМ ДНЯМ", подбаймо, 

щоб иількість передплатників - бодай ·nо

двоїлась протягом наступного року! 

ЖАРТ ОСТАПА ВИШНІ 

Ве.'Іикнй гуморист, як 'ЕідоJ\ю. був прИст,расиим мисJІКв-: 

uем. ОдІ-юго погожого зИІМового дня <Л.-rап Вишня, Буч

ма, йогансен, Слісаренко і Смолич ІВийшлН: на ПІ.1ЛЮВа8-
ня. Дісталися узлісся і розсипалися віялом праворуч' і 
діворуч нід Смо.шча, якому випа.1о йти в центрі, ярком. 

Хоч З.'J,ана.1ос:я, що позиція в цетрального найвш·і.дн.і

ша. зайні йому ·не трап.1ялися. ПострЇJІІі чулІDСЯ ліворуч 

; праноруч, а перед Смоличем хоча б тобі якийсь хвіст 

промайнув. 

І колн вже майже не будо ніякої надн на удачу ~ 

Юрій к\)рнійович рапим побачНІІ) зайця. СИ.ІіВ він mд 

кущем, нашорошивши вуха. 

Мис.1ивець urвидко підняв рушницю і натиснув Н'З. ку· 

рш:. Гримнув по!:тр:л, - заець і ·Не тріІlІНу&ея 

Щасливець схопив 1-добич з.а вух.а. і побідно підиsm 

угору. (ВіР-, бач, не .зnерну.в уваги .на те. що ry вухах 
nyuoxвocтoro були якісь трісочки). Не .встигло .влягrІІСЯ 

хвнлюваJtня від удалm·о пострішу, Я!К із-за кущів вн.йш.ІШ 

йогшІсен та С.1!сареІrко, а з протилежного боку з'явили
ся Виwня з Бучмою. 

Вони заздріс.но П•РИ'Віrа.'Іи ко.1е1·у, а потім почали з у.сіх 

бокіrв роздивлятися здобич - чу дов ого, ІВелнкоrо сіряка. 

І тут С.модич помітив, що заєць тримає в .pori неначе ... па~ 
пірець. Придивився уважніше - справді паnірець. Що 

за чортівщина? Вийняв ~горнутий вчетверо паnірець, 

а там нашеса;но: ,.Ах, Юрію Корнійовичу, і за що ·ви. ме

не вбили?" 

Бучма встрелив зайця, а Вишня нашІісав залиоку. 
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З НАШОІ ІСТОРІІ 

А. ВАСИЛЕНКО 

СЕЛЯНСЬКИЙ ПОЛКОВНИК МАКСИМ КРИВОНІС 
Се:,ед П!'ОС.lав.'Іеного тщ:-~рстпа українсЬ<кого, серед 

відва;rшнх і му:.ю!ІХ нетш-козар.1юг почесне м:ісце посі

дає бойовий побtраТІfМ і оподsижю!к гетьмана Богданз 

Хме.1МІИЦ!>кого, захаС'ІШК ·знедоленого. тяжко гнобленого 

народу -- Ма.ксим Кри•воніс. 

Чи ж багато відомо нам про таланоьитого по.шюводця? 

Де ві;! нарf•дився, де рі-с і nихvnув<ІВ'ся ·t Ззідки у коза

цьІ.;ого по:Ікоtн-І'нка сті.'Іь.ки кмітлwвостн й оргзнізатор

сьn.ого x~rcry? Ч.Jму fіогдан Хме:Іьющькwй з тої К.Ї.'ІЬ

коrти с:нюnі:Lданих і хоробрих помічників найпершим 

вважав Ман:ю.t::~. Кривоноса? Нанечно тuму, пишуть 'lе

які -сучасНШ\И, що за ііого плечиІМа був довгий бойовий 

ІШІНХ і Rе.lІІКИЙ ЖИТТ€В!tЙ ,ДООUіІд. 

Са:-.1е :і і11інінп~ви :Кршюноса на Ліtюб~·режжі з пов:та

лvго се:ншства булн сткоре!Іі реІ·у:шрНІі ксзаць·кі по.1кн. 

Він завоюван собі авторитет ве.ШІКІШ згвзяттнм і непри

МИІJ)еІН·Ністю до шляхти. 

Гlept'nc11i:tal<"п., що до початку !Ш.зводьної .в.ійни 1648 
·-16..')4 рр. Крнnсніс !lrpeбyвaoL• серед запоро3ького кo-

3::tUTB:1, 6pau }'I~.'Cfb у 'llfCJІeHHlІX ПOXv,.laX ПрОТИ татар і 

ТУJ''Ків, з з nepu•нx днів боротьби .проп; rюль:.-ько-ш.::я

хетськоІ·о Яj)Ма встуПі·:'~ до війсм.:а Бог.даІНа. Хмельни

цького. 

3 OCOO.'JИ'lJOIO HeHЗtlWCTIO Й ОС11раХОМ ПИСаЛИ ПШІЬСЬКі 

маrнати п.р.о нашого Кривоноса. Ось як в•і•дrукуваІв.ся про 

се::янсь:щго uатажка :::. .іІисті до архиепископа М. Лу

бенського вроц.lав<:ьюІй в.оєвода Ад.ам Кисіль: "Сліпа 
безглузда чернь тягнеть·ся за хлопським розбійНИІКОМ 

Кр:-Івоносшt, піддаючи о~ню і мечу од.ное лиш шляхет

ське сословіе ... " Дат воєвода обурюється, що nовсrалі 

rе.1яонн виганяют1: його "нещасних братrв" із "дав.но на

си.'1жених гнізд" по .n~Ш У·к·ра,їні. 

Де rі,lькн не пuбував М?КСІrм із ІС.Воrми загонами.! "Го· 

стювава" він і на зем.1ях Макарівщики та Бородя·нщmrи 

(нині районні центри Каїв-ської области). Сотні десятин 

родючого чорнозему належали тут пихатому шляхти

чеві Браницькому. Грізного 1648 року 1·о ·в одному, то 

·в іншому міст.і Пра•вобережжя з'явля·вся МЗJКсим Криво

ніс. С.'Іава про нього летіла, 1моn на •к:рилах, ·по МJістах 

і селах. Стрнвоже•rі всенарод:нім рухом, nоляки призна

чи.'Іи за голову народнього полководця "шапку золота 

вщерть". 

Саме н цей час, наприкінці черв-ня, Кривоніс і замтав 

до Макарова. Невеликай загін -с.ічовикі:в-оКозарлюг, обе

режно ·пробравшись ·поміж •зелених •Крислатих садкіов, за

йшов до корчми. За.\ІОВИІВШИ вечерю, хлопці почали .роз

питувати у шшrкаркн про місцеnого пана. Аж тут ... .Jipo 
вовка промовкз., а •вов.к у хату", -окинув ·кре11ежий за

порожець: до корчми в·валнвся гурт поляюuв. Почуваю

чи себе госnодарями, вони нав.переб.ій похваля.'ІІfІСЯ: "Ось 
3Лов.имо "селянського бунтів.ни;ка" К.ривооюса, прип.немо 

до кінського хвоста і ча-стуватИJМемо канчуками". Мак

сим гнівно спfскав руК!іІВ'я кривої турець·кої шаблюки. 

Тим часом шдяхтичі добре сп'яніли. Кривоніс вихопИ!Н 

шаблю, і скоро корч:ма була зад.ита "вражиною -кроо'ю". 

Тоді й фешенебе.ІJьний маеток мака•рівського пана зго•рів 
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смо.'Іоскипом. Проти ненависного шляхтнча-маrната nід

!ІЯ.1ося все населення. Звісrка ·п.ро розгром маєтку роз

не~лася по всІ.ому По.'Іkсю. Дедалі гучН'іше лунав за· 

к.1wк "помсти шляхті!", дедалі більше скриводжеюu і по

нево.lсннх се.'Іян гуртувалося .нав·коло Максим<;. Кривоно

•с.з. А вtн щодень громив загони Корецьких та Осин

ських, Віі:шневецьк!іх та Потоцьких, зві~ьняючи укра

ЇН'Ські міста Умань, Вінницю, Брацлз:в, піn-1енну Во.'ІИНЬ. 

Бягато стор!нок історич-ної літератури просвячено вій

ськовr,му хнстові М:н<сима К)>иuоно<:а. його · відзна'Чали 
чавітr. по.lІ·ські ме~tуаристи ra літошосці, котрих трясла 

!lропасшщя від о з.ного ·іІмени по.тков.ни:ка. Заслугооу-є на 

vвзгу повідомдення, вміщеное в "Запи.схах Наукового 

товариства імени Т. ІПевченки" (Льв.і•в, 1908 р.), про 

вдалу Кривоносоr:у розвідницьку службу, я·ка консп·іра

тн~.•ю дііІла у ворожи·х таборах. 

YcпixmJ·i се.1янського ·ватажка допомагало добре з.на·н

ня тактню-І ведеН'm війни - швидкі рейдw к~нноти у за

підля ворога. застосовvванн~ "гуляй-городів" (д.ере.в'яні 

фортеці на колесах - винахід Кри·воноса) при !llrypмi 

добре уокр~пленоге міста-фортеці Бар, n.L1·K~nи nід му.ри з 
виса.1жNшнм ~' пов.ітря стін, д~ові заслони. Ta.tC, при 

штурмі Бару кожен козак зв'яза.ІВ по два кушrки -сшrо:ми 

та ·сіна, зма<:тнв дьогтем і за:палwв. Військо Кривоноса 

ск.&адалося з 10 тисяч воїнів, тож 40 тисяч вогняних 

снопів пuдетіли на фортечwі ·му.ри, засти..1аючи осе гу

стим дИІмом, даючи змогу козака:м проникнути в місто ... 
Крім того, .повстанці мали який-сь "апарат для роз-ри
вання ске.'Іь" (взяття Ка:м'янця-Подільсwого). 

Кривоніс був тяжко поранений під Старокостянтино

БОМ - вижив, та не· минула ЙОГО\ епідемія заразної .хво

роби. По.1ьсЬІка шляхта nід Львовом попросила пере

мир'я, але Максим Кривоні!С не. \ДОЖІІ'В дня тріюмфу ... 

В kторич;ІJИХ джерелах залишмося невідомим сnравж

нє походження селянського полїюВІНика Максима Криво

носа. Але дос.1ідники припускають, що його жиrтя -
ціла Одіссея, вщерп. ·ВИІповнена боротьбою і тугою за 

батьківщиною. Пишучи, що МаксНІМ ·К.рИІВоніс дОІСі<она

ло зна·в усі види морської служби, nоб)"Вав у багатьох 

Р.·вропейськнх •країнах, а поверн)"Вся на У·краї•rу :досвіод-

чеііим воїном, вони, напевно, мають 1рацію. Адже тоді в 

Европі (1614-1648 рр.) точилася жорстока Тридцяти

річна війна, •В якій брала участь більшість в.елИ'ККх :.lleP
жau - Франція, Німе·ччина, Еспанія. Чи міг бути осто

ронь тих nод!~Й МаксНіМ КрИІвоні.с, я.кого 1Нелегка .до.1я 

1аrноа.'Іа на чужину і носила по світу, ІМов тріску на г.ре-

бені морської хвилі? Селянство Німеччини піднялося із 

зброєю в руках проти мародерства ·солдат-чужИІНців, 

пов.став~шо і боролося, як могло. Тож недарма згаду-єть

ся, що .''v\зксим Кривоніс бу.в "генерал-майором•, учас

Глибше дізнатися про це - то в.дячна тема для до

слідників. Бо відлуння героїчних справ вUважноrо СУ.

на украіоського народу донеслося через віки. 

"Знання та працJі", ч. 5, 1970. 

НОВІІ ДНІ, гру день, 1970 



Протопресвітер Ігор Губаржевський 
НЕКРОЛОГ 

S-1го ЛІнтопада між третьою і четвертою го

динами дня на 66-му році життя J'ІПОкоївся ІВ 

Бозі Протоmресвітер ІГОР ГУБАРЖЕВСЬКИй. 

Народи•вся ВІН у родині священика 30-го 

травня 1905 року в {:елі Дере~шева, на Поділлі. 

1906 року його 'батьки !Переїхали в село Па
ланка, і там пройшло все дити,нство і рання 

юність Ігоря. 

1914 року вступИJв до Тrульчинської Ш'КОЛИ, 

яку за,кінчив 1917 року. В 1917 році він ІВступив 
до Тульчинської гімназії, я:кої - через револю
ційні події - не закінчив. 

У 1921 році 'переїхав жити д10 тітки-лі·карті у 
Київ і 1922 року пісдя ІВСТ)"ПНІИІХ kпитів став 

студе!-Ітом Київського археологічного інститу

ту - на 'Відділі етноло·гії. За·кінчи'в інститут у 

1927 році. 
У 1930 ·році !.гор ВолодиІМирович Г)'Ібаржев

ський склЗJв екстерном іспити за профілем істо-
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рично-філологічного відділу ІНІСтитуту Народ

ньої Освіти в Києві з mраво·м іВИІЮІадати мову і 
літературу в середніх і ВІіЩИІХ навчальних за

.кладах. 

З цього ж року розпочав наj'Ікову nрацю у 

Науко·во-Дослід:ному Інституті Мо.возна·нства 

при Академії Наук ;УРСР. СпочаТІку виконував 

обов'язки молодшого на,УІкового співробітни

ка, а tПОТі.М, Я~{ СТарШ1ИЙ На}'ІКОВИ'Й: СІПіІВро6іТНИ'l<, 

був керівnИІКОм групи діяле·кто:югії при відді"1і 
української мови. 

У 1937 році Ігоря ВолодимировИ\ча Губаржев · 
ського заІПросили ,ви.к.\шдати російсьІ<у :мову до 

Київського ПедагоІгічно,го Інституту :на посад) 

дJОцента. У 1938 році він був уже професоро~І 
того Інс-гитуту і керівниІко:м ·катедри російсько

:го 'МО'ВО'ЗН::\ВСТВа. 

У 1939 році професор ГубаржевсЬІкий З().ХИ

стив дчсерт~цію на ступінь кандищата філоло

'Гічних наук. Т~ма кандидатсьІ<ОЇ дисертацІЇ -· 
"Шевченко і ,сучасЕ·а )'1Крзїнська літе>ратурна 
·мова". Офіційними опонента,ми були професо·· 

ри Харкі,вського університету - доктор філо

логі·чних нау'І( Л. А. Булаховський і каІН;нr~иат фі
лологічних наук Ю. В. Шевельов (теперішній 

професор Коліомбійсько,го університету, Нью
йорк). 

Ігор Володимирович ГубаржевсЬі~<ий був ав

тором ціл01го ряду наукових ~праць: "Активні 
дієприкметники в українській мові", "Про лек

саку 11ворів Шевче1н:ка", "ДіЯЛ!ектолосічні особ· 
ливості мови села ПалаНІки ", "Мова Михайло
Коцюбинського району на Чернkівщині, "Курс 
української мови для вищих навчальних закла

дів, ч. 1 - Морфологі·я", "Російсько-украін
сьІ<ий -словник" - співаІВ'Гор, та 6а1гато іншmс. 

Він буя снівавторо·м і редактором 6ЗJгатьох 
інших ~сло-вників і підручнИІкіІВ для середніх ук
раїнських шкіл з неукраїнсм<ою мовою 'ВИІКЛа
дання. 

У грудні 1941 року проф. І. В. Г)'ібЗІржевсь.кий 
6У'в рукоположений у сан священи,ка і був на

стояте.ТJ:ем парафії у містечку ЧоповИІЧі :Коро

стенської округи аж до відступу німuів. 

Капітуляція Ні,меччІИни за.стала отця, то~і 

протошресвітера Ігоrя Губаржевського, в ceJii 
Віттер~:и, 'в Тюрінrії, в склащі духовенства і іє
р::tрхії У~країнської АвтокефалЬІної Правосл.~

ної Церкви. Звідти разом з ЇНІІІ'ИМR виїхаІВ до 
Ганноверу. 
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3 1945 по 1948 рік прото,пре·світер tгор Гу
барженський був насто,ятел~м православної па

рафії в таборі Гай.J.енав rколо Гамбурrу і .керів

нико'м відділу мови й літератури в Народньому 

університеті. 

У 1948 році пр отопресвітер Ітор ~Губ.аржев
ський прибув до Англії, де став адмініс-грато

'ром У1країнської АвтокефаІЛьної Православної 
Церкви. ·останні десять :рооів СВО['О життя про
топресвітер kotp Губаржевсь,кий 6ув у ІСК.mді 
духо.венства УАПЦ ( Соборноправно1) в США. 

І тут, у США, він 'поєднував свої о-бов'язки 
:священи,ка з працею науковою. Викладав укра

їнську мову в Колюмбійсь,кому уні,верситеті й 

Інституті Слов'янознавства. Писав статті, готу
вав до друку свої неопубл~ковані наукові пра
ці, зокрема збірник із своїми проповіщями. Він 
був автором не тільки науtКових праць з ділян
'ки українського мовознавства, літературознав

<:тва й філософії, а й рещактором підручників з 
українськоі мови та загальномовних і терміrно· 
логічних словНИІКів. 

Прото111:ресвітер Ігор Губаржевський жив 

життям ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИЯНИНА
УКРАУНЦЯ. Завжди, був rглиtбоковіруючим і від
даr-mм Православній У:юра'ін~ькій Цераті. Як 
актНІвний церковний і ІГро:мадський діяч, Він 
завжди діяв з позИІцій ідеології уюраінськосо 
JІра·восла,в'я. Був чесниІЙ, правдНІвий і непохит

JІІИІЙ у своїх переконЗІННЯХ і \д.і'Я'Х. 
Та·КИІМ ми йОГО пі3НаваJІІИ, знали і та•ки'М ВІН 

залишИ'Ть<:я в пам'яті нашій і наших дітей. 
М. ФРАНЦУЖЕtІКО 

• 
ПОСМЕРТНІ ЗГАДКИ 

Шахова Олена ЛеОИІ'Іівна, інженер-хемік-технолог, 

післ-я дворічної хиороби на серце, ·nомерла 18 червня 1970 
року на 59-му році свого життя. Покійна, після приїзду 

з Бельгії, проживала з своею рощmою в Порт Албер•rі, 
Брнт-аІ4Ська Колюмбія. 

Стеаан f.II)'IIIKOt - колишній по.пковниt( УСС, директор 
rімиазії Рідної Школи ·В Станіславові, помер 18 вере-сня 
в Дwвері1 Ко.1орад.о. 

Джав Дое Пассос - славе~н.ий амери:каиський пись

меикІfК, автор ·К'нижок "Три соJІІДатн•, "ОрієІП експрес•, 
"ClllA "... "Великі. днt• та батато інших, помер ЗО верес.чи 
цього року в Балтіморі, на 74-му році жиrrтя. 

RanmiІ• Мих.аАлівна Дорошенко - заслуж-ена украЇН'

ська ку.'Іьтурна й громадська діяч,ка, дружина сл. п. 

проф. Дмитра Дорошенка - nомерла 16-го жовтня ц. р. 

в Мюнхені, на 82-му році жиrгrя. 

Д-р Мирослав Комаринський - .кол. старшина УГА f, 
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П'ЯТИЙ PAl\T УКРАУНСЬКОІ ПРЕСИ В ТОРОНТО 

cп:.lJ:J Ук]):1Ї!ІС1.1ШХ Журна.lkтів Канади про.:~.овжуе дан

ню тра ШЦЇЮ і BJidШTOliYE п'ятнй З Ч~РПІ р<!БТ укрuЇІІСЬІСОЇ 

преси ІЗ Тороюо, нІші-і r::·:.J.будетьсн ;ю січня-- 1971 року у 
~~і. Тоі;о:по, il З:.l.lilX Укrиїнського .J.O:.ty, r:ул. Крісті 83-85. 

Під час равту бу де ПJЮ3е·.'1ено обрання кралі і двох кня

з:·ве•-) укrаїІської пресн ~а 1970 р. з-поміж кан..1.И1..1.2ТОК, за
пропоно[ншнх ві.1 окремих О!)Ганів українІС.ької преси, ш.о 

виходить або :-.1аю1 ь свої пре.Jставющтва в Торонто. 

~·прJ.В3. СУЖ проешь всі іJ-:ші україн<:ь."і товарнетва T:J 

ор:·:.ш.заlrії не п.1аштову!Ззти ЗО січня 1971 року інших за
-3;1ІJ. щоб о6~11:нути Jai1:~i ;юs.І:<уреш.Lії. Управа СУЖ пі,1-

д<'Іє тзко.к іншІ!М саоїм о:е~е.J.кам (Вінніпег, Едмонтон, 

Монреа.1:..) ..1.У~1КУ піти с:і.1а:-.ш Торонто і зіб~атн с.воїх 

читачіr> нз по;.;.ібну прає~І!!У розвагу на такому ж карнава:Іі. 

з: с:~оїх cкpo:v:mix ззоlЩlJ.:іІ(еНJ, Спі.1ка Українських Жур· 

на.1~'сті·ll К.зна.J.и r:ип.1апr.1з. 750 ;;.о.1. нз Ю9.J.3В:!ННЯ у ви

давництві "Український kторик" довід.ково-бібліоrрзфіч

ної .праці, 500 до.1. на ІШ..1.ЗННЯ п;Jзці д-рз М. Боровика пі;t 
фірмою УВУ про українську п.рооу в Канаді і 150 до.1. ю1 
кншк.ку д-ра Богдана Стебельського rrpo "Періrоди роз

витку диrrИІНи від 1 до 18 років жкrтя у •авітлі психології, 
педагогії і мистецтвозн::tвства". 

П. С. Просимо всі шановні редакції українських газет 
не пізніше 20 грудня ц. р. надіс.1ати Н'З. адрtс.у управи СУЖ 
знимки краль або дов·і.льну кількість готових метів ра

зом з короткими данИІМи про 'К3.НдИІJІ.аток та вп.т1атити 15 
до.1ярів на покритrя видат.ків. 

::~.ктивний гро:-.Іадянwf - помер З 1 жовl'НЯ ц. р. і похоро

нений у Парм~ Огайо, на 69 році життя. 

Інна Леонтіївна Міяковська (з дому rолоwвілІ) - дру

жина nроф. ·В. В. Мія:ювського - nомерла ~по -коро1·кій 

•н-едузі З1 жо;пня ц. р. 'В Нью-йорку, на 8З-му році жкr

тя. Іl1с::оо3но~ІУ професорові В. М.іJяковському і родиаі 

!JИІС-'ІОВЛЮЄ..\Ю СВО€ Г.'ІИбоке СІІіЇІВЧУТТЯ. 

Степан Залеський - відо.\fИіЙ актор українського опер• 

ного театру у Лм:ові, а опісля на еміграції - помер З1 

жовтня 1970 р. в Мелборні, Авс'І1J)алія, на 55-му році 

життя. 

Д-р Ілля Макух - кол. а.л.вокат і довголітній голова 

фtлії "Просвіта" в Зборові- :помер 28 жо1пня 1970 р. у 
Філяде.1ьфії, проживши 88 літ. 

Д-р Петро Б. Гарасимів - кшшшній сотник і коман
даН'Г коша УСС -· поме'р 6 .'ІИ!Стопада 1970 р. в Річмонд, 
Вірджінія. 

Кардинал Річард Kywiнr - архиєшископ Бостонеької 
діецез·іГі, б.1изькнй приятель nокійного папи Івана ХХІІІ 

і .президента Дж. Ф. Кеннеді, великий прихнльни.к між

це!JКОВ·!юго зближенНІЯ і популярний захисник убогих -
помер у Бостоні 2 шrстопа.J.а 1970 р., на 75-:му році життя. 

Петро 11. - колишній король Юrоrлавії, останнім ча
сом дрібний американський банковий працівник - по
мер у Лос Анджелесі, Іі'а 75-му році, ж·иття. 

Шарль де rсль - .nров-і.д:ник ·вільних франuузів під 
час останньої соnітової війни, !пізніше творець і першиfІ 

през1цент П'ятої французької респуб.тіки, одИJН з най

більших держаsНІИх мужів нашого столі'ТтЯ помер 
9 листопада 1970 р., на 79-му році життя. 

НОВІІ ДНІ, грудень, 1970 



ОГЛЯД НАШОІ ПРЕСИ 

ЖМУТ НЕВТІШНИХ ДУМОК 

У газеті "УкраїнськІ-ой голос" (число 39), що виходить 
у Вінніпегу, вм•іІщеJЮ таке оголошення: 

"ТоронтоНІСький ·в~дділ Комітету Українців Канади по
відомляє, що внаслідок старань шкільного ·комітету при 

віддіЛІ: КУК торонтонська шкільна рада відкриває •В цьо

му юшчальному (1!:170-71) році розгов·ірН"ий курс укра

їнської мови д.1я дорослнх. Курс .призначений для лю

дей, які не знають або мало знають українську мову. 

Від успішного переведення цього курсу (ідетьІСя тут 

найбільше про достатнє число курсантів) залежатиме 

да.1ьшиІЙ розвиток навчання української мови в урядо

вих школах провінції ... " 
Що ж це за ,,розгоВІі.рна мова", якої торонтська шкіль

на .рада збира€ться вчити тих людей, що "ма.1о знають" 
українську мову? 

Очешщно, це не украЇН'Ська літературна мова (в я.кій, 

до речі, немае с .. 'Іова "розговірний", а с.1ово "розмов

ний"). Отже, цей "курс" .збирається вчити людей якоїсь 

говірки чи місцевого або соц,іяльного діялекту, яким го

ворить обмежене коло людей. 

Питається: яюrй сенс людям тратити багато часу й енер

гії на вивчення лише одного з багатьох діяле·кті·в нашої 

мови? Адже випуСКІ-І'ІІКИ цього ,;курсу" не зможуть чита

ти українську літературу ·і. навіть не З<можуть порозумі

тися з українцями з інших і бі.'Іьших територій України. 

Невже організаторам цього "курсу" невідомо, що са

ме літературна мова є засобом порозуомі•ватось і всіх тих, 

що говорять різними д~ялектами хоч би й однієї мони? 

Крім того,· знання літературної мо~:~и обов'я3кове для лю
лr:ш, я:<а в.ва:;.кає себе культурною. 

* * * 
У газ~ті "Новнй _ шллх" (Вінніпег), автор nередової 

статті "Мовчання - знак згоди", хара•ктери.зуючи націо

нально-культурне ж1птя у ВіНІніпегу, з прикрkrю пише: 

"Ми незадоволені Ко:м·іfrето·м Українців Канади. Зви
нувачуємо цю єдину ще солідну громадську надбудову 

в КанадД за її інертність, за wевміння надати відповідно
ГQ тону нашому громадському життю. Недовіряt::мо їй і 

тому обмежуємо до мінімум свої пожертви для того, 

щоб вона могла успrшно працювати. Наш національний 
корінь пі~д'їдають англіззто.рські тенденції в наших цер

квах, що останнім ча-сом досягають вершин. Ми незадо

волені, а то й 6L1ьше, ІЗасліплен•і зло<Юю до Української 
Вільної Академії Наук 3 ії Домом НаУ'КИ у Ві'нніпезі. Нас, 
як громадськість, зневажають різН'і доповідачі, які ви

ступають перед нами без в·іддовідньої nідготовки, мовляв 

"безрога все з'їсть". Ми в·край обурені низьким рівнем 
наших концерті.в та різних імпрез. А найбільше ми обу

рюємося ·примітивним рівнем викладання украї.Н'Ської мо

ви в нашому університеті й тому не намагаємося навіть 

вп:швати на своїх дітей, що6 вони після заJсінчекня ук
раїиської мови у 12-к.1Jясових держаВІНих школах про
довжу·вали працювати над українсЬІКою мовою ·й літе

ратурою в університеті. Бо ми зна€мо, що ·в таких об

ставНІНах, які там існують, наші діти не ПQтраплять в 
а-гмо-сферу справжньої науки; бо для цього треба, щоб 

там чита.'Ін леrщії :викдадачі виосоких кваліфDкацій, добрі 

nрофесори - такі, як на інших факультетах. Тому що 

в дооартаменті •с.1авістики нашого уні..верситету хтось 

дбає прс те, щоб добір вик~1ада'Чів відбувався за найrір-
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шими якостями, на українську мову записується ~же 

мале чис.'Іо стv ден-гrв, порівняно з заrальною кілЬІкkтю 

украї-І~ського насе.11ення в Манітобі. Більше того, чааrи· 

~ra з тих, хто йде на украінсьоку мову, за короткий час 

залишає П, іноді навіть під впливом декого з професорів, 

які радять студентам не брати україн-ської мови, бо, мов

.1яв, ЯІ<а користь з неї". 

* * * 
Легr<ість, з Я'Кою чимало українці:в у Канаді відмов

ляються від ·с.воеї національно-культурної окреміwиости, 

кидає н розпач М. КропивJРІа, автора статті "Злкrтя 

мов" в УРСР .і "М.едтінг пот" у СІНА та наша постава•, 

вміщеної ІВ газеті "Народна воля" ч .35 (Скреитон, Пен

сіЛІ>ВаН'ія, ClllA) : 
,.Якби ми жшли в скупченні, от так, як французи в 

К:шаді, та мали -свої добрі школи, якби в них працювали 

сво!, гідні довір'я вчителі, ми не .мали б лотреби бояться 

загрози ,,3мішуючого котла". Та воно так .не е. Мн роз

сіяні та роздрібнен•і між іншими народами. Наші діти хо· 
дять до шкі.1, яких на·вчання опирається rсаме на цій тео

рії, хсн1 про неї не ·згадується ... і тому вона тим силь

ніше діЕ. 

Діое пона, на жа.'Іь, дуже сwльно і на нашу несвідому 

~ недосвідчену молодь. 

Коди прнглянемося до іонших національностей, що жи

вуть разо!Іf з нами, може·мо добачити, що вони доскона

.'Іо вміють не підпоря.дкову.ватися тиtс'Хові nього "мелтінr 

поту", а зб~рігають своє націоmшьне ім'я, свою куль

туру і с.вою рідну мову. 

ЧІJ'му ж тоді ·нсІша молодь не ХО'Че приглянутися до 

тих с.пра·в і леппь мон н!чні 'Нетл·і на овітло лямп? Чому 
sопз занедбує рідну мову, а послуговуЕться чужою? Чо

У.У серед ·неї не видно світ.'Ііших та сті!Акіших одиниць, 

щоб n:мі.тш своїм ·впли!1о:м допuмопи тим. що мають 

с.ІJ:~бшу Р.О.'ІЮ? Яку ро.1ю стюв.нрю·1·ь їх батьки? 

Живемо чейже у ві.1ьній краІні, де J:ІІе обов'язуе "3лит

тн мов"!" 

* * * 
У газеті "Новий шлях" ч. 41 (Вінніпег) Вадим ЬuuиА 

у фельєтоні "Раби гумору чужого" дивується, де подів

ся славетний колнсь украіttський гумор: 

"Коли .пJді.йде~ю до гурту людей, у ЯІКомусь прИ!Ватно

му, головно інтелігентному товаростві, де ·піс.ля одиі.єї

двох чарок хтось розважає ТQВарИСТІВо дотепами, то пе· 

реконаетеся, що ці доте·пи майже завжди лунають або 

ПОЛЬСЬКОЮ ОМВОЮ, ЯКЩО "віцман" .ПОХОДИТЬ 3 КОЛИlШІЬОЇ 
польсJ,кої займанщини, або російською мовою, ча'Сом ІНі· 

мецькою, ча-сом англ·ійс.ькою. Навіть українські ДQTenH, 
я·кі на батьк~вщmrі опоиідалися українською ·Мовою, наr· 

ло, ніби для надання їм я:коrось вищоrо ступеня лотеп· 

ности· оnовідаються дуже часто одною з иаsваиих чужих 

мов. Наші 6адяндрасюt·ки, доте.пиики та жартопJІетк npo· 
сто переістали віряти, що кожи·ий дотеп иа заrаJІьно

люд-ську тему можна так само добt>е ро:JКазати україн

ською мооою. 

... lllo дума€ собі про нашу культуру наmа молодь, 

коли бачить, що наша інтедігенція, шоб оказати щось 

дотепне, мусить сказати це ПQ-лольсь·кDІМу або Я·Коюс.ь 

.j;ншою "дотепнішою" мовою"? 
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Знаю інтелігентів з "титулами", які в ІКожному то

варистві вже десятки рокі·в де зануди повторюють ці 

самі ане·кдотн чужою мовою, і не стати їх на дрібку 

в.1асного гумору власної українсмюї дотепности. Деякі 

хизують знанням міського елеме.нrrу пІіІд ПuJІьською зай

манщиною і .потраплять ці.1ими годинами теревенити 

свої ба.1яндраси1 по.тІьсько-україн::ьким львів·сь:ким жарrо

!ЮМ, що ображує кожне украЇІ{с:ьке вухо.· 1нші знов Х,1-

чуть поведи'Чатнся колишніми зв'язками з "старшим бра

том" і заклинають слухача в цапа російсь.кою мовою. Ах, 

як він знаІМенито говориrrь ІПО-російськОІМу!" 

На нашу думку, ЯВ!1Ще, я,ке обурює Вад~<в-tа Іншого, 

пояснюється просто: оті ,,віцмани" та "остряки", що не 

вміють жарrувати українською мовою, не ·знають я·к 

слі•д українсь1юї мови, не живуть духопо у сфері укра

Їh-.ської культури, а тому, не зважаючи на всі їхні ~нші 

"титули", не мають права носити найголовнішого титу

·'~У: звання українСІ.кого інт·еліrента ... 

* * * 
Поет Васи.ІJь Онуфt}іеюю ·В статті "Кадрн наших жур

на:Іістів ·•, вмrще:ній ·В австралійсмсій газеті "ВільН'З дум

ка", констатує гірку П?звду, я.ка відображує культурнv.й 

стан наших громад: 

"О.з.пн редаrктор газети з Канади писав .мені •Не так 

давно, що якби не газета, в якій ·вЬн .працює вже коло 

··~·· в с я 
ЯК УТОПЛЕНИХ РЯТУВАЛИ 

Як засвідчує журнал ,,Киевская стариН'З"', у Полтаві ще а 

1829 р. на р&чці Рогіані (на жадь, до наших дніrв і назви 

о·і!д ·неї не заJІишилося, а колись це був рукав Ворскла), 

існував "заклад для порятун.ку утоnлених". Це була хата 

з чот:нрьох кімнат, де жив цирульн•и:к, який подавав першу 

допомогу утоплеюІh\f. В одній ,із кімнат була ванна і шафа. 

У шафі зберігалися реч~ конче потрібні для невідкладної 

допомоги: дві щітки, п·іv'я для "учинення ло::котаmш", шt

стовий тютюн, промнвальна трубка, 10 аршинів товстого 
сукна і ланцет. 

На посаду цирульника був запрошеннІй відставний юн

кер Лабезників, колишН'і.й старший штаб-.1ікарсь.кий по

мі·чник. Щоб урятувати утопленого, треба було користу

ватися інструкцією, яку майдетальніше !НІІК.lа!3 ін·спектор 

Найrеберн. 

Ось як треба було рятупати ·за тЬєю інструкцією утопле

ного. Забороня.1ося гойлати його на бочці та рука.х, а та· 

кож трsrсти і перевертати вниз головою. Внтягши з води, 

утопле:Н'Qго рекомендувалося занести в кімнату, покласти 

в теплу постіль на правий бік так, щоб голова була вище 

тіла, обю~асти його подушка.ми і обсапати піСJком або по

пелом. Між под:ушками покласти глечики з гарячи..\ІИ пляш

ка'Ми, до ніr нагріте каміння, а на гру ди - бичачий пу

зир із темою ~одою. Оце все зробивши, ІС:Ильно терти 

ноги І.І.thками, а шлім усе ті:ю й СПИіНУ ганчіркою, намо

ченою в камфорному спирті, або флянеля, змочена в оцті. 

Натираючи, треба було легенько воруuнпи тіло і посту
кувати в спину напроти грудей. 

ПrсJІЯ цього цирульнак давав нюхнути нашатирного 

спирту· і .ТJОС.!<Отав пір'їною у роті та ніІЗдрях, а потіом "по· 

ма.ІJеньку" Іrодував повітря через рот у легені, корИ!Стую· 

зо 

ч 

20 рокі·~. то В>І\е давно MaJB би ч·у до ву ·працю десь у біб

ліотеці чи за своїм фахом, оописав би вже не одну нау

кову пр<Іuю, а так доводиться віддавати час і силу на 

пр:щю, яка не дає наовоh"ь ~Середнього матерія.'Іьного за

безпечення. 

Хто ж із молоді захоче по::вячувати СВО€ ж1rrтя пра

ці, яка не дає і не .1.аватиме ніколи на емrrрацїі навіть 

сере,1!ІІ_ ого рівня матеріяль.ного забезпечення,' праці, в 

якій м~йже ні.коли немає відпочинку й перерви, нраці, 

яка вш1агає (якщо й.з.е мова .про редактора) дуже багато 

.:шань з різних ді:шнок науки, праці, яка :ВИІМагає в час 

навчанни - приrотувш!Н'н до праці - досконалого знан

ШІ украЇІІСhКОЇ МОВИ? 

Треба нзити ло уваги той фс..кт, що наша мо.тодь на 

е~.І:rраІ(Ї .:ишс в окрсмнх випа~кс.х знає сяк-так україн

сшу моuу. Те, що дехто з народ:І(еІшх у Канаді чи ClllA 
шшtе українсьtсою мовою модер1сістнчні поезії, нічого 

не .з.оІ<аJує - мо;:ерн).::тичні ,пссзїі можна писати без 

знання :-.юв:І. з?. .Jопомагою слоuника. Але нехай хтось 

cn~nl'5yє І!аІШС<lТІІ поважну статтю на поважну тему бе:\ 

ЗІ:•::Ршя моІЗІ!! Я вже не кажу - нехай хтось цю статтю 

Н<J.ле;кно пі:!готує до друку'". 

На жа:Іh, є в н:1с ЧИ'мало "журналістіІВ", які преспо

к:йно оіJходяться без знании літературної мови. І про 

них - Т<1КІ~х ні6•1 журнзлістіп - требо. .пи:сати так, як 

пише ,,I-foвttй ш.тях" про "у!:Ііверснтетський" рі:вень ви· 

клал.шr.ня укр9.ЇНСі>КОЇ мог.и в Вінні•пеrу (університет). 

и н А .... 
чись трубочкою, чубуком або пір'їною. Якщо такі ·nроце

дури не дадуть бажаних насдідків, то треба взяти губку, 

вмоч1пи їі в холодну .воду і з висоти двох-трьох аршинів 

капапr ·на потерпілого "крупні і однакові" краплі. Потім 
посадити його в теплу ванну на чверть годmrи і, поклаrа

ши •В постіль, промwrи шлунок сум·ішшю соли, води, оцту 

або теп.1ого молока. Яюцо ж і піс.тя цього не появиться 

"знахіn л,иттп ", то запалити на ,стегнах маленькі шматочки 
губки, к.точчн або паперу. Якщо й це не в.nпине, треба пу

стити кров. Ко.ти в утоп.:с-ного ·з'я•вляться оз:наюr життя, 

потрібН'О дати йому камфорного спирту і теплого чаю з 

1шном аСо горі.'ІКІІ. "Я.к показав досвід, - го!юрить·ся в 

інструкції, - 8 чи 10 годин недостатньо д:1я повер~rення 
утопленого до життя". 

r Іри- заклvді бу.ш .'Іоцман і два водо.1ази, я·кі допо:мага

.111 Лабсзникаві в його нелегкій справі. За свід'ЧеНН'ЯМ архі
r::в, у пе~ший р·j.к іоснування "заюшду" з 5 утоп.1ених ~ряту
вали 4. Але наступного року лише двох, а два так і по

мерли, хоч на них і випробува.1н всі пункти ·інструкції. 

У СІЧ ПО ГОРІЛКУ 

1 їбб року, як пові.з.о~.шяє та ж "КИJевокая старюfа", ко

шоаий І{алшшІевський ВІfЇхав разом із старшиною до Пе

тербурrу "в справах війсІ.ка запорозького". А коза·ки, ЯІС 

ві.1шю, ку ди б не вирушали -- у військовий похід чи з дlі

п.1оматичІюю місіt:ю до далекої й хо.'Іо~ної сто.'Іиді імперії 

- хзрч·~ і все, що требі:1 до них, брали з собою. Але цього 

ра:зу бюро1..:ратичне колесо царської канцелярії крутИІІІося, 

!Щ1.НО, аж надто пов·ільно: не стало в козакj.в ні іжL 'Н'Ї 

шпва, а розв'язанню "справ" кінця-краю не видно. 

Харчів сяюІх-таких діс-..-а.1и, а от горілкИ!. .. Хіба ж є ще 
•де-небудь така горілка, як на Січ·~? Вирішили їхати за нею 

НОВ!І ДНІ, гру день, 1970 



оо Низ. Козацькі доКЗ:3и про .потребу такого вояжу були, 
очевидно, настільки .пере.конлИІJИІМИ, що граф Рум'янцев, 
президент так званої Малоросійської колеоfі'і, до я·кого 

звернулися по дозп;іл, не міг відмовити. Ко.1еrія на:rшсала: 

"Пан кошоІніІЙ отаман війська низового запорозь·кого Кал
нишевський відіправив старШИІl!'У Антона Головатого длн 
прІrвозу йому і старІШІМ військовим, які перебувають nри 
ньому, ради власного їх тут споживання, із Січі запоро

змюі п'ятдесяти відер вина гарячого, на вільний перевіз 
якого від. показ:нюго місця .r.o Санкт-Петербурrу дати ВІід 
малоросійської коJІеrії йому, Головатому, звичайну ви

писку в силі указ·і1в ". 

Отак завдяки ВІІПИС.ці, яка мала "силу указів", козаК!І 

й запасЛІ!СЯ січавою оковитою. 

ЛІКУ€ СОЛОНИИ КРИШТАЛЬ 

На столі грудка СО.'ІИ. Мовчазна друз.ка живого тіла при
роди, в-ідгоміц наnруженого життя ЗемJІіЇ. В1-rrонченої фор

ми закам'янілі кристали t::аять у своєму неповторному хи

тросnлетіНІН'і таємниці казкового царства підземель, де до

буваетьІСя сіль. Одна з НИІХ - одвічне намагання nрироди 

зберегти ІНІедоторканість с.вого єс.тва, nротИІСта-вити ії неба
жашw: нашаруванням цивілізації, яка підчас аж ген як 

плюндруе ту правікову чистwу. Справді--бо: ці нашаруван

ня ще й дотеnер не сп.ромоrлисн проникнути в оті казко

ві підземні ш1лаци, тож і не дивно, що вонои, я.к застережен

ня всевладній лю.щні, j)е·вно зберегли свою перовоз.дан·НУ 

цноту ... 

На моему столі - грудка звичайнkінької кухонної солп. 

Екзопf\нmй сувенір, видобутий з дві·сrіметрової глибини 

соляних копалень Солотвина. 

Пок.1ади соли у цих 'Місцях не·В·И'Черпні. Покоління за

ка.рпатціu звікували у не.'Іегк·іІй 'праці. Підіймаючv. тонни 

соди, вони непомітно лаштували лідземні галерії і залі із 

"СОЛЯІюго кришталю. _ З остан.нім зблиском шахтарських 

.'Іямпочок ·В округ.'Іе!ІНХ штреках, стрім.ких стволах і тіс

них с-гво.1ах, що ведуть до урочисто висо.ких вИІдобутко

вих камер, тут назавжди завмИІрали кроки, ховаючи у за

буття білосніжні склепіння. 

Тут все із соли. Соляm до.1~·вка. стіни, .стеля, сіль на 

губах людини, я·ка сту,нила сюди. Колись у таких місцях 

бу дували церквн, аби освятити щедроти землі. Адже ко· 

же-к, хто хоч кі.1ька годин по бу де у -соляних печерах, 

оздоровлюе, зміцнює, гартує свої дихальні шляхи. Лю· 

ди, я1кі працюють у соляних копальнях, ніколи не схар

жаться на .'Іеrеневі захворювання. Це стверджує стати

стика. Хворі на бронхадьну астму, зійшооши сюди кіль

ка де·сятків разів, забувають про медикаменти. 

Лостійний тиск, температура і вологість по·вітря, ізо

льова!-Іkть від сонячних променів, природна ін1галяція 

найдрі•бнішими частинкЗІМИІ соли та іонізоване повітря в 

соляних печерах с.приятливо діють ю\ організм хворого оо 

бронхіял.ьну асrм.у. 

Вже рік тривають експерИІМенти · в 'С.елищі Со~оmино 
Тячівського району на Закt·рпатті. У сільсь.кій лікароні 
працює алергологічне відділення Н'З л'ятд_еСят л.іжок. Але 
ті.ТІьки JІистів із проханняМ· nрийняти на лікування зарее-

сrровано б.тшзько тисячі. ' 

.,Шановний і дорогий лікарю та колеrо. Слава про со

лотвин.ську сіль дійшла до Івано-Франківська, а можли

во, й далі. Це не комплімент, дорогий колеrо. Я знаю, 
наск.ільки важливий для .'ІіІКаря авторитет, бо сам лікар. 

НОВІ ДНІ, грудень, 1970 

Але зауважте, що я схи.1яюся перед Вами і дуже прошу 

не відмовmи в моїй просьбі. 

З 1954 року я хворію на броJІІХіялЬІНу ас11Му. Іноді, лі

куючи інших, про овоє здоров'я ми забуrва,е~ю. А жиrи 

ще хочеть.ся. І дочці тільки через ріІ< ушІКолу йти. Я прошу 

Вас, я надіюся .. :" 
Досліджено, що збудники бронхіяль.ної астми (алер

rени) інфекційні. Ух існує величезна кількість, і ·важко 

відразу встановИ'Ти, до якого з них певний організм най

чутливіший. Деякі люди, пропрацювавши на текстильно

му чи якомусь хем,ічно:му пі~при€мстві бш-ато років, !по

чинають задихатн:я, каnшяти. Або вИІПад·ки, що часто 

трапляються, коли в кімнаті появляється якийсь новий 

предмет: килим, акваріум, домашні ювіти тощо. З цього 

моменту у мешканця квартири починаються приступи 

кашлю, задухи. Людина навіть IJfe ЗІНае, звідки взялося 

таке лихо. А Т~\tчасом прИ'ступи і!:Іе nрипиняються, ви

снажують здоров'я, хвороба проrре.су·е. Бо, потра.пИІВши 

в оргачізм, збудник виклнкає З31Іа.'Іення дихальних ш.'ІЯ

хів. А організм стає настільки чутливИІМ, що pearye на 
оойменше подразнення. 

В органkзмі відбуваюТІ>ся і біологічні зміни. Збуджують· 

ся всі нервово-рецепторні утвори дихальних шляхів. Це 

приводить до спазм бронхів. Ста:н, ·коли хворий не може 

видихнути. Тоді гранично чутли,вий організм блискавич

но реаrує ·Н'а найменшу дозу алерrену, одночасно 'змі

нюється його чутливkть і до власних тканин, які в тако

му організмі самі стають збудниками. 

lЦоб розірвати цей ланцюг, треба зняти під•вищену 

чутливість. 

Існують різні види ліку-вання. Наприклад, багаторазuве 

·введення хворому віддовідних алерrенів найменшими до

зами, з тНІМ. щоб приоз!Зичаїти до нього . .Або намагання 
ВПЛІfН'УТИ на біологічні реакції, що виклакають спааоми. 

Курс .'Іікування трин:l€ 300 годин перебуrва·ння у ко

пальні (20-25 спуск ів): першого тижня близько 5О го

дин, другого - 70 годин, третього і четвертого - по 

90 го 'І.ИН. Хварі спускаються ·в коnальню щоденно. 

Крім того, курс лікувз·m!я за індИІВідуальними показни

ками збільшуетьсн або зменшується. Адже часто хворий, 

крім астми, страждає на хронічну пнеsмонію, хронічний 

бронхіт та інші захворюваИ'ІІя, що ускладН'юють лі:ку

шшня. 

За 38 заїздів лікування приІЙняли близь.ко трьохсот 
х·ворих (з них шістдесят дітей). 

Особливо добре почуnг.ють себе у соляних :КО.fІ\ЗЛЬ
нях діти. Спостерігаєтьr.я, що важче лікувати тих, у кого 
хвороба запущена або хто приймав гормональні препа. 

рати чи має органічні порушення серця. 

Кожен хворий, скероnаний для лікування в Солотвино, 
потрапляє під ретельний нагляд лікарів. Палати обладна

Н'О у сільській лікарні, кріt.\і того, за кожним хворим за

кріплено ліжко у підземеллі. Та медики мріють про С'l"ВО· 

рення справжнього со.1яного санаторію. 

До цієї незвичайної лікарні ми •опустилися опmдн'і -
в час пkляобіщю.ого відпочИІНку. Хворі якраз в.лаштува. 

лися на :Jmзьких дере·в'яоних ліжках ;за квітчастими фі

ранками, що відгороджували палати в·ід загального ко 

ридора. 

Заходимо до ніші, де стоять ліжка. Це ордИІНаторська. 
Тепло, аж парко. Клацають прилади, 'Чується дихання 
.'Іюдей, які спокійно сп.1ять. СторожІКа прислухаетDСЯ до 

тиші медсе·стра. Гортає спеціяльну книжку черrовнй лі
кар О.1ексапдер Юрійович Сту деняк. Песь ві,ддалено час 
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від часу щось буха·є. "lllaxтapi добувають сіль, - пояс

ІІfИЛИ мені. - Ходіть, побачи:те ... " 
Там, де перегороджувався коридор, відім"Кнули двері, 

переступили високий поріг. Перед нами відкри.1а<:я ·вели-

че3На солЯІ·-tа печера, і світло нашИІХ лямnочок не дося

гало П стелі. Галереї пона.'І. стінами вели вгору. 

По цей бік дверей стоять клітки з морськими свинка

ми. Ми зазирнули до нах -- тварИJН.ки оСІполохано заво
рушилися; 

- Живі, - лікар Се?гій Дмwrрович Макс~-nюв уважІю 

С'Постерігає за ними. - Вчора ї.м ввели алерген. від яко

го зони мусили вмерти. А.'Іе ж ВИІЖИJІИ. Мікроклімат під

земелля діє благотворно. 

Досліди· nрова.1ять :молод·і вчені - лікарі алерго-lо

гічяого відділеJrnя. Треба вивчwrи клінічні дані про лікv·· 

nанН'я броН'Хіяльної астми, біохемічнJ. процеси при алер

·rі~tних станах в організмі, зміни мікрофлори 1дихальних 

шляхів під впливом мікроклімату ооляних печер, кліма

тичні особлпвості копальняних горизонтів. І тільки тоді 

лікарі зможуть відпов.істи на традиційН"е запwrання: а 

все-таки в чому ж секрет копальні? 

Покищо вони першовідкрИJвачі у цій справі. Перші в 
РаJІянськ~у Союзі алергологИІ-практики: терапевти Іри

на Андр'ївна Конт рош, С сргій Дмитрович Максимов, 

О.1екса:ндер Юр-ійович Сту ден як, Іван Юрійович Клантюк. 

Із nубJІікацій 'Відомо багато прикладів уопішного ви· 

корнста:JІ'НЯ природних умов гротів, гірських ви:робок, со-

• 1яних копалень, сталактwrоnих леч-ер для лікувзння тієї ж 
бронхіяльної аст~ш. інших алергічних зах·ворюnань, рев

матиз~у. Ліh.'У·З?.•ння в соJrяниос печерах практикується 

близько десяти років у ФРН, Угорщин~ По.т:rьщі. У Соло

тt~Іті воно проводиться за методом лікарів м. Величка 

(Польща). 

• 
НЕ ПЕРЕБОРОЛИ 

lllyм ---· велике нещастя цивілізації. Люди зрозумі.1и це 
дапно і в-ідтоді ведуть .із IOL\f вперту, . але в осноr;ноиу 

безус.пішну боротьбу. У 1967 році в :ітЗJDійському місті 

Сан-Ремо зібрався міжна!Jоднйй конг.рсс боро~ьби з шу
мюш. На жа.'Іь, розгорJ·rути своєї плодотворної роботи 

він так і ~е зміг.: .на сусьднь<»Іу заводj тЗІК гули і стуго

ні.lи варстапt, що заглушили ораторів. Роботу конгресу 

дппелося псрерват~ 

• 
ЦІННА УКРАІН.СЬКА КОЛЕКЦІЯ ,ПОДАРОВАНА 

ДЕРЖАВНОМУ МУЗЕ€81 КАНАдИ 

Державний Музей Людини, Оттава, одержав цінний 

дар~·нок вартістю в 20.000 долярів - колекцію україн

ського народнього мистецгва від д-.ра Михайла Гуцуля·ка 

а Ванкуверу, Британська Колюмбія. Цей на6уток е ви

ІС.ІІідом 6агаторі·чного зб~аиня, ·сере.д якоrо бач1tмо 

зра3ки одяf"у з трьох етнографічних зон Захі.-ньої Ук

раіии: ГуцуJІьщнни, Буковини і Снятинщини, а таt<ож 

багато хатніх виробів, як настінні КИ...lИІМИ й руmнИк'И, ке

раміка, декора.тивні вироби з д-ерева, музичні ·інстументи 

{бандура, цимбали, сопілки) та інші речі. 

Тим часом у Каноадськ(}му осередку вИJВчення •наро:д

ньої культури та в слов'янському і с.хідньо-европейсько

'іАу відді.'Іі музею вся ця коде•кuія каталогуеться і П Гй-
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тують до с.пеціяльного показу в rалереях музею s Оr
таві, З! також до випозиченНІЯ іншим· музеям та культур

ним інституціям в Каналі й •закордоном. 

Гуцулякова колекція - це одна з кількох rіожертв ми
стецькнх цінностей, що їх протягом ос:rаннього часу от

римав музей і його осереДок для вивчення народЯЬоі 

К:.'-'Іьтурн від представників різних етнічних груn •Країни. 
На початку цього року жіноча рада гамільтонеького 

відділу КУК, Онтаріс, передала музеєві повнИй ·комплект 
жіночої ооші з Полтавщини. Полrа,вська ноша буде ви

ставлена в музеї як час1ИІ-Іа різнокультурних еК'С'JЮна

тів, що представляють зразки нош різних етнічних f1РУП 

Канади. 

ХТО ЗНА€ ТАКОГО УКРАІНЦЯ ЧИ УКРАІН· 
КУ, ЩО ХОЧЕ РЕrУЛЯРНО ЧИТАТИ "НОВІ 
ДНІ'\ АЛЕ НЕСПРОМОЖНИИ ПЕРЕДПЛАЧУ 
ВАТИ іХ ЧИ КУПУВАТИ9 - НЕХАА ПОСПІ
ШИТЬ ДЛЯ НЬОГО ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУР
НАЛ З НАГОДИ ВЕЛИКОГО tJАШОГО СВЯТ А 
РІЗДВА ХРИСТОВОГО! 

НА ПРЕСОВИй ФОНД СКЛАЛИ 

По 25 дол.: І. Костюк, П. Шахів, . 
По 14 дол. 50 ц. - Михальчук, ПарІМа, Or. 
По 15 дол.: Матвієнко в:, Осінчук 1., Ром-ін І. 
По 14 дол.: 1:\.иrrастий .ГриІГорій. 
По 10 дол. і 5О ц. :Павленко В. 
ПО 10 доя.: ПіJдrаЙІНИ\Й Ф.,l<улаІГін А . 
По 9 дод~: СарнаtВСЬІКИІЙ П. 
По 5 доп. і 5О ц.: Нооарець Д. 
По ·5 дол;: РябокіІп.ь Г., Парафеяко В.~ Котен-

ко в. . 
По 4 дол. і 5О ц.: Ільченко А., Маря'Ч В., rон

чарук В.~ Гати.rrа П., ВасилеІНІко Р., Po:~tac М .• 
Га€всь.к·ий В., l\1иtкитинсЬІ}{ІИЙ 1.,. Колесни1к І., Ко
ха'н 1., МикитеН'І<о А., LващеНІко 0., Др. Пашк-ев
'СhЮ1 /\., U[r:мяrуль Г., Розгін Є., Ліщинсь:кий 'К., 
Орел Т., Гірняк й., -Костенко П.-, Садівничий Д., 
Дусе-fІКО В., Шпаківсь·кий О. 
·По 4 дол.: Лоrуш В., Гвоз\деЦЬЮІІЙ В. 
По 3 дол. і 5О ц.: Гіриа Я . 
По 2 дол .. і 50 ц.: ЗасJІавець О .. , Ро11.ак В. Чо-

ботько П. 
По 2 дол.: Стружовський П., ВоJІІК~ В. 
По І дол. і 50 ц.: РИІбuка 'К. 
По І дол.: БерегулІКа А., ГречніІВ Г. 
no 50 центів: Чесна 1.) Коз~к о ... , Глоба І. 
Збірка на посвяченнІ пам•пмІІка ··(на })аунд 

Бр}'U.І), на моrилl валемrина Я. ИовАцьttОrо: 

По 10 доJІ..: Грогуль А. Л., Полевко В.. 
По 5 .дол .. : Грин~tох в. Н-, 3меиськІ Ю. М., 

КураRСЬКИЙ І., Чудовський л., Шерей в. r", За
вітневич, Бобанські І. З., Кокольські, Федорів 
Ю., Полі1нук І. 

Зам~яті Ігор 1 Олена 3 д.ол. 

В-сім ж-ерТВ'ОАавuям щиро дякуємо 

.Ji-.,, 
НОВІ ДНІ, rрудеиь, 1970 



ч и т А ч І 
Вель~шшанонні п:нrове редактори і а..11міністратори жур

на.rІу "Нові дні". 
У ні;щовідь на Ваше звернення про мате~інльну під

тримку наШОІ"О журналу "Нові дн-і", ЯК JНІКОНаНН'Я СВОГО 

nочесного обов'язку, долучаю поштовий переказ на Зб 

ДО.lЯ[ІіВ, З ЯКИХ 25 ДО.lЯj)іВ ІІа ДОПОМОІ'У журналові "Нові 

;н;і", 5.50 як nepe;щ:t<tтy на 1971 рік, а ще 5.50 на 1970 
рік, нк ніс:шп:Іату, шо ста.1ося з важ,нІІВих причин, за 

ЩО .з.уже nрошу nрLІО<РІІІТИ. 

he знаю, ик ви..:.1оu111 н свою втіху, а Вам Ію дяку, що Вн 
взя.1ися nродоюкувати видавання "Новнх дніJj ". 
Дай, Боже, Вам всі~І здоров'я, ща;сrя ·і успіху. 

З пошаною - Ba!JJ допго::ї,тній читач Петро ШАХІВ 

Дорогий наш читачу пане П. Шахів, 

Свою втіху і подяку ви внеловили дуже красномовно 

- дай, Боже, всім нашим читачам не меншого хИ'сту й 

красномов-ства. За такий щедрий подарунок "Новим 

дням" ·велике Вам спасибі.· А з приводу Вашого великого 

родинного горя, втрати .з.ружнни Олени Леонтіївни, прс

СІt~ю ·прийняти від нас дуже <:ердечне співчуття і уболі-

вання. 

Редакція і адміністрація 

12 серппя 1970. 
До хвальної р~дколеrії журноа.1у "Нові дні" 

ВИСОКОПОВАЖНІ ПАНОВЕ! 

Вітаю щиро невмирущі 

Ус~ грядущі "Нові дні", 

Пролити світло в темні пущі 

Bcf' їх призначення одні! 

Журнал "Нові дні" мусmь І дuІ існувати! 
Висловлюю щиру подяку за Вашу жертвенну 

nрацю в цій справі. 

Шлю моні-ордер на десять долярів, із них 

5.50 передплата журналу на 1970, 
решта на пресовий фонд. 

Бажаю витривалости й успіхів у Вашій благородиШ 

праці. 

З пошаною М. МАТУЛА 

Вельмишановні ІІанове! 

Переси.1::1ю •Іек на двадцять .J.О.lярів, як пере.J.ПJІату 

на 1970---71 рік, а решта на пресфонд. 

Щодо Вашо1·о р·ішеІ-І'ня да,lі вн.J.авати .,Нові дні" і нз

да.lі в TdKO~.ty дусі, як вн1.авав покійний Л. Во.'Іиняк. Ба· 

жг.ю Вам т~коі над.lЮ.l.О,.І<ОЇ внтрнва.'ІОСПІ, яку мав по

кійний П. Rо.шняк. Бо мн, українці, такий нарід, що обі

цяємо всяке добре ді:ю помер.111х про.J.онжунатн, а.1с 

часто кінчаємо но:чим. А.1е бу..1.у ті.'ІЬЮІ доброї думки що

.1о жІптя "Нових днів" ·і на.:~.а.1і. 

З ПОШ(1НОЮ П. САРН <\ВСЬКИй, Квебек. 

Нью-йорк, 5 листопада 1970 р. 

~исоkоповажннй та дорогий паное професоре, 

Прошу дуже вибачити, що так довго не давала ві.JСтки 

вjд нас. Вихо..1.И.1о так, що ані мора.'Іьно, ані матсріяльно 

не моrла Нас •Порадувати. Якось то в-с:е йде не так, як 

nовинно йти. НазагаJІ журна.'Іом всі вдоволені. Мені осо

бисто по..1.обається він зараз дуже. Трохи маю непри

ємности із першою збірІ<аю, бо дехто журна.'Іу взага.1Jі 

не щриrмує. Добре, що був видрукаваний список, хто 

скі.ІЬЮІ чере·з мене дав на журна.1. І я за·вжди ношу той 

номер ·і.з ··собою. ЯІ\ посві.дку, що гроші отримані. Я ду
маю, що ко.щ журн<l.l добрий, то буде бі.1ьше зацікав

депня -та -активніша nідтримка його. Покищо переси,rшю 

n и ш у т ь 
Вам чек із збірки, що я зробила оо цвинтарі при пос,13Н· 

ченні nам'ятшtка Ва.1ент. Новицькому, ве.1икому прихиль-, 

шrкові та :t.pyroвi ,Нових днів" та покійного Петра Кузь
мовича. 

Прнвоіrr Вам від чо.1овіка Юрка і всієї роднни. 
Залишаюсь із пошаною до Вас -

Марина ЗЕЛЕНСЬКА 
.'LороІ·сн:...ка М.tршю Ксенофонтівно, 

Спа::нбі, що озвашrся -- за ввесь велИJкий Нью-Иорк, 
нід якого ми чекали й чекаємо трохи більше, ніж досі 
чу.1н й ма.1н. Бачу, що руха€тес.ь ті.1ьки Ви, а що ж стало

сн з рештою чденоів комітету? Рухайте чи урухомлюйте 

й їх- щоб із великого Нью-йорку ми мали велику nід
могу. Особливо з нагоди роковин смерти Jl. К. Волиня·ка. 
Як бачите, це число - присвячене роковинам. 

З подякою JJ. зроблене -і з велшшми надіями на біль
ше. ІІрІтіт усі~І чотирьом поко.l•ЇІНІНЯМ у Вашій родині. 

ЗАМОВЛЯйТЕ ЦІ КНИЖКИ 

І. Багряний: Людина біжить над прірвою 
(роман) $6.00; З. Дончук: В пошуках 
щастя (роман) $5.00; А. Орел: Словник 

чужоземних слів $6.00; Д. Нитченко: Ук

раїнський правописний словник $2.00; О. 
Гончар: Собор (роман) $2.6.5; Усі чис .. 1а 
журн. "ВОЛОСОЖАР" (чч. 1-15, 1970) 
$2.00; В. ДудінцеR: Не хлібом единим (ро
ман російською мовою) $1.55; П. Феден
ко: І. Мазепа $2.20; Іван Манило: Байкар 
$0.70; Пеани і кпини $0.35; Україна сама .•• 
$0.50; Ф. Мелешко: Три покоління (ро
ман) $2.85; В. Чапленко: Чорноморці (ро
ман) $2.75; С. Парфанович: У лісничівці 
(опов.) $1.50; У. Самчук: П'ять по 12-ій 
(пов.) $1.85; Марія (пов.) $2.00; В. Чап
ленІіо: Уводи ни, до мовознавства $2.00; мих. 
Орест: Держава слова $2.00; "ЕJ1ЬДОРА
д0" (вибрані тRори українських письмен
ників) $0.60; Юл. Мовчан: ІД о варто б зна
ти $4.00; Записии лікаря $5.00; Літературно
мистецький альманах"ВОЛОСОЖАР" $0.55; 
п. Карпенко-КрИJІИЦЯ: Індіянські uаляди 
$2.00; Петро Панч: Синів не віддам (пов.) 
$1.00. Замовляти: 

1\'lr. І. Manylo, Cumberland Rd., 
Milville, N .J. 08332, USA. 

Jiseph J. Rajka Furs 
921 College Street ТеІ.: LE 4-5545 

(at Dcvercourt) 

КУШНІРСЬКА РОБІТНЯ 

Ху rpa на замовлення з різного роду шкірок 
8 ПЕРЕРІБКИ 

• НАПРАВИ І 

8 ПОВНА ГАРАНТІЯ 



NOWI DNI 
2209 Сапі ff А venue 

Detroit, Michigan 48212 

Ukrainian Museum 
3425 Broadview Rd. 
Cleveland,Ohio 

ПРИЛБАЙТЕ СОБІ! ПРИЛБАЙТЕ СОБІ! 

Нову кольорову Картj 

УКРАїНСЬКОї РСР 
І МОЛЛАОСЬКОї РСР 

ВЕЛИЧИНА КАРТИ- 27 НА 38 ЦАЛІВ. 

Снладена і надрунована в Унраїні. 

• На нарті поназані області, райони, міста .. містечна, села, 

шляхи сполучення. ріни. 

• Це нарта, на яну ви довго ченал~. Тепер можете ·п набути в 
,,УНРАїНСЬНІй КНИЗІ" в Торонті по дуже приступній ціні
за $1.25. 

ЗАйДІТЬ ДО ОДНОГО З МАГАЗИНІВ ,.УКРАїНСЬКОї ННИГИ"• 

на 962 Блур Стріт Вест або 1162 Дондес Стріт Вест в Тсро:по. 

Можете надсилати замовлення поштою. 

Залучіть поШтовий пере11аз на $1.25 і шліть на адресу: 

UKRAINSKA KNYHA 
662 Bloor Street West Toronto 4, Ontario 

FEB 1 з 1971 
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